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পূ ২০৩৭ গক্তিমৎ 

গ রমা | গুহকর্ভা নিধিঃ শেষঃ কালরাত্রিঃ 

'প পকারঃ1 ভু পঞ্চমবর্গন্ত প্রথমে! ব্যগ্তন- সুবাহিতা.॥ তপনঃ পালনঃ পাতা পদ্- 
. স্যৈকবিংশতিতমো বর্ণঃ | অন্তোচ্চারণ- 

স্থান ওষ্ঠঃ| ইতি. ব্যাকরণং ॥ তত" 

পর্য্যায়ঃ |. লোহিতঃ ২ পার্থঃ৩ শৃরঃ ৪। 
ইতি কুদ্রবাঁদলে বর্ণাভিধানং ॥ অস্য 

'তত্বৎ যথা। অতঃপরৎ প্রবক্ষ্যামি পকারা- 

ক্ষরমব্যয়ং |. চতুর্বর্গপ্রদৎ' বর্ণ শর- 
চ্ন্দ্রসমপ্রভং ॥ পঞ্চদেবয়ং বর্ণৎ দ্বয়ং 
পরমকুণুলী। পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণৎ ্ রিশক্তি* 

সহিতৎ সদা॥ ত্রিগুণাবহিতৎ বর্ণমাত্মাদি- 

তত্ুনংযুতং । মহামোকপ্রদং বর্ণ হৃদি 
ভাবয় পারবতি ॥ ইতি কামধেনুতক্মে 
৫ পটলঃ॥ অস্ত লেখনক্রমো যথ। । 
কুঞ্চিতা বাঁযরেখায়াঃ কো ণাদক্ষিণত 
হপর[ কুঞ্চিত! সাপি বিজ্ঞেয়! গান্রা! 
বামদতা তখ।॥ শঙ্কুত্রচ্মা। ভগবতী 
জ্রথশত্তান্থ তিষ্ঠতি। ইতি বর্মোদ্ধার- 
তত্ত্রৎ ৪. অস্মোৎপত্িপ্রকারো গথ! ॥ 

 খটুচরকষকীতক আুর্ধীজে। অন্তগন্তখ । 
৯তবর্গলনানোষ্ঠ্যানুপুপধাননংজ্ঞকান্ '.॥ 
ইতি প্রপঞ্চসারং ॥ তহ্য ধানং বথা। 

বিচিত্রবমনাং দেবীৎ দবিভুজাং পৃষ্জে 

ক্ষণাং | রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং. পদ্মমালা- 

বিভূষিতাঁং ॥ মণির হাদিকেয়ুরহারভূৰিত- 
বিশ্রহাং | চতুর্বধর্শঅদাং নিআং নিত্যা- 

নন্দময়ীং পরাহ ॥ এবং ধ্যাস্া পকারস্ত 

তম্মন্ত্রং দশধা জপেহ | ইতি বর্ণোধার- 

তত্্রং হক] তস্তা নামানি বথা 1 পঃ 

পুরশ্রিয়তা ভীক্ষা লোহিভঃ পঞ্চমো 

রেপুর্নিরঞুনঃ। সাবিত্রী পাতিনী পাঁনৎ 
বীরতত্ো ধনুদ্ধরঃ ॥ দক্ষপার্থশ্চ সেনানী 

মরীচিও' পবনঃ শনিঃ। উজ্ডীশং জয়িনী 
কুন্তোহলসং রেখা চ মোহকঃ॥ মূল! 

দ্িতীয়দিন্াণী লোকাক্ষী মন আত্মনঃ | 

ইতি নানাতন্্রশান্তৎ 
পঃ (পুহ) পবনঃ 1 পর্ণৎ। পাঁনং। পাতা। 

ইত্যেকাক্ষরকোষঃ ॥ 
পন্ষণঃ (পুহ কী ) শবরালয়ঃ | ইত্যনরঃ ॥ 
পিক্তপৌঁড়ঃ (€পুহ) বৃক্ষবিশেষঃ। 'পখোঁড়া 

ইতি হিন্দী-ভাষা। তৎপর্ধ্যায়ঃ | পঞ্চ 
কৃত্যঃ ২ বর্ধনঃ ৩ পঞ্চরক্ষকঃ ৪1. অস্ত 

গুণাঃ। দৃষ্টাগ্ুনবিধো শত্তদং। কটুত্বং | 
জীর্নহথরাপহহণ্চ । ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পক্ত! [খ].ত্রি) পাককর্তা। পচধাতে।: 

. কর্তরি ভৃণ! নিষ্পন্ধঃ। ইতি ব্যাকরণং ॥ 
- অগ্মৌ। পু যথা । অন্ত্রহ্টা! চ পক্তা চ 

চতেবভ্। পচে নদ১ 1 ইত্যাদেছে 

২. অধ্যায়ঃ [ 
পক্তিঃ (ভ্ত্রী) গেরৈবং | পাকঃ ।, ইতি 

_ থ্বেদিনী॥ 

পৃক্তিশুলং (জী ) পরিগামশূলহ 1 তত 

'পর্যায়ঃ। পাঁকজহ ২ পরিগামজহ ৩ ॥ 

ইতি রাজনির্ঘন্টঃ [ 

পল্তুৎ (লী) গারহপত্যামিঃ- 1 ইত্যণাদি- 
» কোষ ৪ 

পক্তিমহ তত্রি) পাকিমং 

ইতি ত্রিকাণুশেষঃ 

1 পাকান্সাতং 1 



গরু ২৩৩৮ গঙ্কঃ 

পর্কং (ক্লী) স্বিন্নতগুলাদি | তত্র পাকস্ত 

বিধিনিষেধাদির্যথ। | পুর্ববাশভিমুখো তৃত্ব 

উত্তরাশামুখেন বা। পচেদন্নঞ্চ মধ্যাহ্ছে 
সায়ান্ছে চ বিবর্জয়েৎ॥ অগ্ল্যাশাভিমুখে 
পভ! অস্বতান্নং বিজানীহি। পূর্বমুখো 
ধর্মকামঃ শোকহানিশ্চ দক্ষিণে ॥ ভ্ীকাম- 

শ্চোত্বরমুখে! পতিকামশ্চ পশ্চিমে | 

এশান্যাভিমুখে পক্তা দরিদ্র! জায়তে 

নরঃ ॥ % ॥ যদা তু আয়সে পাত্রে প্ষ- 

মঙ্সীতি বৈ দ্বিজঃ | স পাপিষ্োহপি 
ভুঙ্ক্েহমং 'রৌরবে পরিপচ্যতে ॥ তাত্রে 
পু! চক্ষুহীনিল্্রণৌ। ভবতি বৈ ক্ষয়ং। 
্বর্ণপাত্রে ভু ঘ পক অস্বতং তদপি 
স্মৃতহ ॥ % ॥ পিতৃভ্যাৎ পকমন্নঞ্চ পিতৃ 
ব্যেগ যশন্িনি 1 পুণুর়ীকস্য যক্দস্য 
লভতে ফলমীপ্দিতং ॥ বাডুলেন তু. 

পন্কং ভিন্যা। চ কণিষ্ঠয়। অসগোত্রেণ 
যশ পকৎ শোণিতং তদপি স্থৃতৎ ॥ 

বৈ সার্ববকালিকৎ। মাসে পক্ষে তথা) 
চতৎ পাত্রং বিস্যজেদৃগৃহী ॥ *॥ ধনুঃ 

পাকে তথা সিংহে মিথুনে ঝ! বরানমে | 
যঃ কুর্ধযান্ভোজনৎ দেবি কচ্ছেপৈব বিশু- 
দ্যতি 17 % 1 একদ| তু জলং দদ্যাৎ 

দ্বিবারং ন প্রদাপয়েৎ। ত্রিভাগং পুর- 
য়ে পাত্রৎ পশ্চাভোয়ং ন দাপয়েৎ ॥ 

ইতি ॥ %॥ যোদকৎ কন্দুপকণ্চ গব্যাট্যং 
ঘ্বতসংযুতং | পুনঃ পুনর্ভোজনে চ পুন- 

রম্নৎ ন ছুষ্যতি॥ ইতি চ মৎস্যমুক্তে 
মহাতন্্রে ৪২ পটলঃ ॥ 

পন্ষৎ (ভ্রি ) পরিণত | পাকা ইতি ভাষা । 
নিষ্ঠা প্রাপ্ত ॥ শ্রদৃগিতি যাবৎ । 
যথ। পরিণতা বুদ্ধিঃ | বিনাশোম্মখং। 

প্রত্যাসন্নবিনাশৎ | অতিপকব্যগ্রনদশ- 

মূলাদে। নিম্পকং কথিতঞ্চ | ক্ষীরাজ্য- 

পয়সাং পাকে শৃতং | উঈষগ্ুপঞ্ষে 
আপকং | ইত্যমরভরতে। ॥ 

'সভভ্তেন চ যৎ পর ক্রয়! পদ্ষং তথৈব 
চ। পকপাত্রে চ যশ পকং তৎ দর্ববং 

নিক্ষলৎ ভবেৎ ॥ & ॥ উড়ম্মরেণ কাষ্ঠেন 

কদন্বস্ত দলেন চ ॥ শালেন করমর্দেন 

উদরাবর্তকেন চ॥ পক্কান্ৎ নৈব ভূপ্তীত 

ভুক্ত! রাত্রিমুপাবসেৎ | গহিতান্নমবীরামৎ 

প্র ( পু ) নিশ্ববুক্ষঃ। ইতি শব্বচন্দ্রিকা॥ 

পাককর্তরি ত্রি॥ 

পকরসঃ ( পুহ ) মদ্যৎ 1 ইতি শবরত্রাবলী ॥ 

প্রকবারি (লী) কাণ্তিকং! ইতি শব্চন্দ্রিক! ॥ 

পক্কবারি ইত্যপি পাঠঃ পকজলঞ্চ ॥ 

পক্কান্নৎ (ত্রি) স্ৃতপাকতগুলাদি | যথা ॥ 

ভূম্তা কৃচ্ছুৎ সমাচরে্। অপ্রজা যা তু আমহ শৃদ্রন্ত পরান্নৎ পৰমুতসষ্টমুচ্যতে। 
বনিতা নাম্বীয়াদেব তদ্গৃহে । * | শাল- ইতি তিথিতন্তৎ & 

কাষ্ঠস্য পক্কান্নৎ শিরীষক্য চৈব হি।. 
লিচশাঁতকস্যৈব বজ্রাবারুণকস্য চ। 

ভেরগুশাজ্লৈর্বাপি পক্ান্ৎ গ্রহিতহ 

স্থৃতৎ ॥ ক ॥ যা! স্গনয়পাত্রে তু পন্ষং 

পককাশয়ঃ € গুহ ) নাভ্যবোভাগঃ | ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ৪ পরাশয়ন্থধো নাভেরদি- 
মানাশয়ঃ স্বৃতহ 1 ইতি বৈদ্যকহ ॥ 

পৃঙ্কহ € পুহ জী ) কদিন । পাঁকু ইতি ভাষা । 



-গন্কবাঁ ও 
২০৩৯ শজিঃ 

" পাপহ | ইত্যমরও ॥ পূর্বস্তা গুণাঃ 1 
পিত্রাজরদাহনাশিত্বং 1 -ভগ্নক্ষয়হিতত্বৎ | 
হিমত্ৃ্চ। ইতি রাঁজবল্লভঃ ॥ শোখস্সত্বং । 

ঘরত্বপ্চ। ইতি ভাবপ্রকাঁশং 

পর্নকর্বটঃ ( পুং )" জলযুক্তপন্কং । যথা! 

, চুলুকৌ ঘনজন্বালে দলাচ্যে পন্ককর্বটঃ | 

ইতি ত্রিকীগুশেষঃ ॥ 

পর্বকীরং (পুং) কোযস্রিপক্ষী । ইতি; বি 
শেষঃ॥ 

পন্ক্রীড়ঃ (পুং )' শৃকরঃ| ইতি কশ্চিৎ॥ 

কর্দমখেলকে তরি ॥ 

শঙ্কগড়কঃ (গুহ) মৎস্তবিশেষঃ) পাঁকাল 

, ইতি ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ 1 অই 
ত্রিকাগডশেষঃ ॥ . 

পঙ্কগতিঃ (্ট্রী) পঙ্ক' যদ 

মালা ॥ 

পঙ্ষপ্াহঃ ( পুং) মকরঃ । ইতি হারাবলী ॥ 
পহ্থজেহ (ক্রী) পদ্ম । ইতি বাজ- 
পন নির্ঘন্টঃ ॥ : 
পহ্নরুট[হ]7 (জী) পন্মহ। ইতি রাজ- 
পঙ্নরুহং - নির্ঘন্টঃ ॥ 

পর্থজিনী (্ত্ী ) পদ্মসমূহঃ | পন্মাকরঃ। ইতি 
বহমাল। হেমচন্দুশ্ড ॥ 

পদ্ষণঃ (পুং) পকণঃ 1 শবরালয়ঃ। ইতি 
শব্দরত্রাবলী 1 

পপর (তরী) করদমমুরমরফষিপেষঃ ॥ইতি 
ছেষচন্দ্রঃ ৪ .- 

পহ্লসণ্ডুকঃ (পু ) শক্দুকঃ 1 ইতি হারাবলী এ 
গহবানহ (গুহ) ককটিঃ | ইতি 'রাজ- 

নিরবন্টঃ॥ 

পদ্কশুভিও...-স্ত্রী ) ছূর্নাম। | বিনুক ইতি 
. ভাঁষা'| ইতি হাঁরাবলী ॥ .. 

পন্বশূরণঃ, €পুং ) শানুকঃ।- ইতি জিকা 
শেষঃ ॥ 

গঙ্কারঃ (পুহ ) শৈবলঃ। সেতু: । সোপানং। 
জলকৃজকঃ. ইতি যেদিনী ॥ 

পক্ধিলঃ (ভরি) সকর্দমঃ॥ তৎপর্য্যায়ঃ। স- 
জন্থালঃ ২1 ইত্যমরঃ ॥ পথষযুক্তঃ ৩। 
ইতি শব্দরত্বাবলী ॥. কর্দমান্বিতঃ ৪1 
ইতি জটাধরঃ॥ . 

পক্কেজহ( কী) পন্মং |. ইতি ত্রিকাণুশেষঃ ॥ 
পঙ্গেরুহং (ক্লী) পদ্দং 1 সারসপক্ষিণি গুং। 

ইত্যমরঃ॥ ও 
পড্ক্তিঃ (ভ্ত্রী) সজাতীয়সংস্থানবিশেষঃ ॥ 

শারি ইতি পাঁতি ইতি চভামা। তৎ- 
পর্য্যায়ঃ। বীথী ২ আলিঃ ৩ আবলিঃ ৪ 
শ্রেণী ৫) ইত্যমরঃ॥ বীথিঃ ৬ আলী ৭ 

আবলী ৮ পড্ভী ৯ তেগিঃ ১৭1 ইতি 
ভরতঃ ॥ শরণিঃ ১১ সন্ততিঃ ১২1 ইতি 

জটাধরঃ | . রিঞ্পোলী ১৩ পালিঃ ১ 
প্রালী ১৫,নীথিকা ১৬। ইতি শব্দরত্বা- 

। লী ক] পঞ্চাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষঃ ॥ 

ভস্ত লক্ষণং-যখ!। ভেগাঁগিতি পড়্ক্রিঃ ৪ 
উদাহরণং যথা । কৃষ্ঃপনাথা তর্ণক- 
পড়্ক্তিঃ | যাযুনকচ্ছে চারু চচার ॥ ইতি 
ছন্দৌমগ্ররী ॥ দশীক্ষরপাদচ্ছন্দঃ ॥ দশ- 

সংখ্য।। ইতি নেদিনী ছ পৃথিবী! ইতি 
শব্দসালা হ গৌরব | প্রাকঃ ॥ ইতি হেল- 

, চক্দ্রঃ ক অথ পড্জিসাজধ্যদোষাই 

- ঘবখ॥ ন সংবলেচ্চ পতিতৈর্ন চাওালৈর্ন 
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পুক্ধশৈঠ। নম. মৃখৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্তো- 
াস্ত্যাবসায়িভিঃ ॥ একশঘ্যাসনৎ পড্ভতি- 
ভাঁগুপক্ান্নমিশ্রণং । যাজনাধ্যাপনে যোনি” 

' স্তখৈব সহ ভোজন ॥ সহাধ্যায়স্ত 
দশম মহ্যাঁজনমেব চ। 'একাদশ সমু: 
দ্দিষ্ট! দৌঁষাঃ -সাক্কর্ধ্যসঙ্গিতাঃ ॥ সমীপে 
চাপ্যবস্থাঁনাৎ পাঁপং সংক্রমতে নৃণাং। 
তন্মাৎ সর্ববপ্রযত্েন সাক্র্ধযৎ পরিবর্তজ- 
য়ে ॥% ॥- পঙ্কতিসাক্ি্ধযদোষনিবারপো- 
পায়া যথা" একপ্রঙ্জ্যুপবিষটা৷ যে ন 
স্পৃশত্তি পরস্পরং । ভস্মন! ক্রমমর্ধ্যাদা ন 
তেঘাং সন্ধরো ভবেশু ॥ 'অগ্নিনা ভন্মনা 
ইচব , ষড়ভিঃ 'পঙক্িবিভিদ্যাতে । ইতি 
কু্মে ১৫ অধ্যায়ঃ ॥ 

পঙভ্তিত্ত্রীবঃ ( পুৎ) রাবণঃ। ইতি শব্দরত্বা- 

বলী।॥ 
পঙ্ক্তিচরঃ (পুং) কুররপক্ষী । ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 
পঙ.ক্তিদুষকঃ (পু) অপাঙক্তেয়ঃ। আছ" 

ভোজনানহত্রান্মণঃ। যথা । অপাঙক্তেয়া- 
স্ব যে রাজন্ কীর্ভয়িষ্যামি তান্ শৃু। 
কিতবো ভ্রেণহা যক্গবী পশুপালো নিরা- 
কৃতি: ॥ আমপ্রেয্যো বাছুষিকে! গায়নঃ 

সর্ধ্ববিত্রযী। অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী 

সৌমবিক্রয়ী ॥ জাযুদ্িকো রাজদুত" 

টস্তলিকঃ কুটকারকঃ। পিত্রা। বিবদসানশ্চ 

- যশ চোপপতিগ্ঁছে 7] অভিশস্তত্তথা 
স্তেনঃ শিল্প যশ্চোপুজীবতি। পর্ববকারশ্চ 

শুচী চমিত্রপ্রক পারদারিকঃ ॥ অন্রতানা 

সুপাধ্যায়ঃ কাণুপৃষ্ঠসখৈব চ। শ্বভিশ্চ 

যঃ পরিক্রামেদবঃ শুন! দ্ট এব চ ॥ পরি- 

বৃভিত্ত যশ্চ স্যাদুস্চম্খা গুরুতল্পগঃ। কুশী- 
-লবো দেবলকে! নক্ষপ্রৈর্ঘস্চ জীবতি ॥ 

ঈদৃশা ত্রাক্মণা যে চ আপঙ্ক্তেয়ান্ত তে * 
মতাঃ1 রক্ষাৎসি গচ্ছতে হব্যং যদেষাস্ত 

প্রদীয়তে ॥*%॥ আছে ভূক্তা মহারাজ 

ছুশ্চর্্া গুরুতল্লগঃ | শ্রাদ্ধং নাঁশয়তে 

তস্য পিতরোপি ন ভূঞ্জতে ॥ সোম* 

বিক্রয়িণে দত্তং ঝিষ্টাতুল্যৎ ভবেমূপ। 
ভিষজে শোণিতনমং নঙ্টং দেবলকে 
তথা ॥ অপ্রতিষ্ঠং বার্দুষিকে নিদ্ষলং 
পূরিকীন্তিতং | বহুবাঁণিজকে দত্তং নেহ 

নাঘুত্র তদ্তবেৎ ॥ ভম্মনীৰ ছুত্তৎ হব্যং 

তথ পৌনর্বে দ্বিজে। যে তু ধর্ম্মব্যপে- 

তেষু চরিভ্রাপগতেষু চ॥ হব্যৎ কব্যং 

প্রহচ্ছন্তি তেযাং তৎ প্রাষ নশ্যতি | জ্ঞান- 

পুর্ববন্ত যে তেত্যঃ প্রযচ্ছন্তযল্সবুদ্ধয়ঃ ॥ 

পুরীষই ভূগ্ততে তদ্য পিতরঃ প্রেতা 

নিশ্চিতং | এতান্ বিদ্ধি মহাবাঁহে! অপাঁ- 

উকেয়ান্ দ্িজাঁধমান্ ॥ শুদ্রাণাসুপদেশস্ত 

যে কুর্বন্তযপবুদ্ধয়ঃ | যদ্রিং কাণঃ শতং 
খগ্রঃ শ্রিত্রী যাবৎ প্রপশ্থাতি। পউভ্তাহ 

সমুপবিষ্টায়াং তাবদ্দুষয়তে হৃপ ॥ যদ্- 
বেছ্িতশিরা ভুক্ত বছুউ্জ্ে দক্ষিণাযুখঃ) 
সোপানতকশ্চ যন্গুঙক্তে বর্ধহ বিদ্যা 
ভদাজরং ঢা অসুয়তে চ যদ্দভং ঘচ্চ 

শ্রদ্ধাদিবর্ভিিতৎ । সর্বৎ তদহ্রেত্দায় 

ভ্রহ্মা ভাঁগমকল্লয়ৎ ৪ শ্বানশ্চ পড়ক্তি 

দুরশ্চি নাবেক্ষেরন্ কথন ক ॥ ত্মাৎ 

পরিৰৃতে দন্যাভিলাংশ্চান্নে বিকীরয়েহ | 
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তিলৈবিরহিতৎ শ্রাদ্ধং কৃতং ক্রোধবশেন 
চ॥ যাতুধাঁনাঃ পিশাচাশ্চ বিপ্রলুষ্পত্তভি 

, তদ্ধবিঃ 1_ অপাঁউ.ক্রেয়ানতঃ পউকজ্ঞাং 

ভূঞ্জানে! নন পশ্ঠতি ॥ তাবৎ ফলাদৃত্রংশ- 

যতি দাতারং তস্য বাঁনিশং । ইতি পান্সে 
স্বর্গঘণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ঃ ॥ 

পঙক্তিপাবনঃ (পুত) শ্রেপিপবিত্রকর্তা ৷ আদ্ধ- 
ভোজনাহত্রাঙ্ষীণঃ। যথা । ইমে হি মনুজ- 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়াঃ পড.িপাবনাঃ। বিদ্যা- 
বেদত্রতন্নাতী ব্রা্ধণাঃ সর্বব এব হি॥ সদা" 
চারপ্রাশ্চৈব বিজ্দেয়াঃ পডভিপাবনাঁঃ। 
মাতাপিত্রোর্ধশ্চ বশ্টুঃ তআোত্রিয়ে। দশ 

পৃরুষঃ ॥ খতুকালাভিগামী চ ধর্মপত্ঠীষু 
যঃ সদ! ॥ বেদবিদ্যাত্রতন্নটঁতো। বিপ্রঃ 

পড্ভ্তিং পুনাত্যুত ॥ অথর্বশিরসো- 

হধ্যেতা! ব্রহ্গাচারী যতব্রতঃ.। অত্রবাদী 
ধন্দুশিলঃ ন্বকর্্মনিরতশ্চ যঃ ॥ যেচ 

পুণ্যেব তীর্থেযু অভিষেককৃতশ্রদাঃ ॥ 

মখেযু চ স্মস্তেযু ভবজ্ত্যবভূথপুতাঃ ॥ 

অক্রোধনা হচপলাঃ ক্ষান্তা দাস্ত। জিতে- 

জিদয়াঃ। সর্ববভূতহিতা যে চ আ্াদেবেতান্ 
নিমন্্রয়েৎ ॥ এতেমু দক্তমক্ষষ্যমেতে বৈ 

পঙ্কিপাবনাঃ। যতয়ো মোক্ষধর্মর। 

যোগাঃ সুচরিতত্রতাঃ॥ বে চেতিহাসহ 

শুধতাঃ শ্রাবয়ন্তি ছিজোভমান্। যে চ 

ভাঁষ্যবিদঃ কেচিদৃষে চ ব্যাকরণে বুতাঃ 

আঅধীয়তে পুরাণহ বে ধর্ম্শান্ত্রাণি চাগ্যুত। 
অধীত্য চ যথান্তায়ং বিধিবত্তসা কারিণঃ ৪ 
উপপম্গো গুরুরুলে সত্যবাদী সহত্রদঃ 1 
গ্যাং সর্ত্েধু বেদেষু সর্ধবপ্রবচনেন্ু চ ছু 

যাবদেতে প্রপশ্থন্তি পউংস্ঞযাঁৎ তাবু 

পুনত্তি চ। ততো! হি পাঁবনাৎ পও ক্যা 

উচ্যন্তে পঙ্কিপাবনাঃ ॥ অনৃত্থিগনুপা 

ধ্যায়ঃ স চেদশ্ীসনহ ভ্রজেৎ। খাস্থিগৃভি- 
রননুজ্ঞাতঃ পঙ্জ্ঞ্যা হরতি ছুঙ্কতং ॥ অথ 

চেদ্বেদবিৎ :সর্ধরধঃ- পরড্ভিদোৈরবর্বিব- 
জ্ডিতঃ। ন চ স্যাৎ পতিতে! .রাজন্ 
পড্ভিপাঁধন উচ্যতে ॥ ইতি পানে স্বর্গ 
খণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ঃ 11» 

পউ.ক্তিরথঃ ( পুং) দশরথরাজঃ | ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী॥ তখা.চ। অযোধ্যায়াঁং মহা- 

রাজঃ পুরা পউক্তিরথো বলী। তস্যা- 
আজে! রামচন্দ্রঃ সর্বশুরশিরোমণিং ॥ ইতি 

পান্সে পাতালখণ্ড॥ ' " 
পঙক্তিবীজঃ ( পুং ) বব্বুরবৃক্ষঃ1 ইতি রাঁজ- 

নির্ঘনটঃ | 
পদ্গুঃ ( পুং) শনৈশ্চরঃ | ইতি শব্দদাল! ॥ 
পঞ্গুঃ (ত্রি) জঙ্ঘাবৈকল্যেন চলনাক্ষমঃ | 

তৎপর্ধযায়ঃ । শ্রোণঃ ২ । ইত্যমরঃ ॥ 

জঙ্াহীনঃ ও। ইতি শব্দরত্াবলী ॥ তশ্য 
লক্ষণ খণ্জশব্দে দ্রুউব্যং ॥ 

পছদুল্ঃ (পু) মিতকাচাভঘোটকঃ | ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ 

গদ্গুল্যহারিনী (ত্্ী) শিশ্বুড়ীক্ষুপঃ। ইতিরা- 
নির্ঘন্টঃ 

পচ ই ক তে! ইতি কবিকল্পদ্রমহ & ততি- 
' রিহ বিস্তারধচনহ । ই ক পঞ্চয়তি ধীরে! 

্রন্থার্থহ ৷ ইতি ছর্গাদাসং £ 

পচ ই উ ব্যক্তীকারে। ই পঞ্ষযতে। ও 
পঞ্চতে স্থগুণং ভি্ুকঃ। ইতি ছুর্খাদাসঃর 



পচা ২৪২ গঞ্চ। - 

পচ উ ও ব্যক্ভীকাঁরে। ইতি কবিকল্পত্রমঃ॥ 

উ গক্ভা। ঙ পচতে ন্বগুণৎ ভিক্ষুক? | 

ইতি দুর্গাদানঃ॥ - 
পচ ডু ঞ ও ষ পাকে । ইতি কবিকঙ্পক্রমঃ ॥ 

পাকো! বিক্িত্যনুকুলব্যাপারঃ | ডু 

পক্ভিমহ ।॥ গু, পচতি পচতে তগুলা- 

নোদনৎ লোকঃ। ও পক্তা। য'পচা। 

ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পচঃ (ভ্রি) পচতি বঃ1! পাঁককর্ত।॥ ইতি 

ব্যাকরণং ॥ স্বার্থে কে পচকশ্চ ॥ 

ত$ (পু) সৃষ্যহ। অগিহ। বাঃ | ইত্যু- 

টান 

পচতিকল্পৎ (ব্লী) ঈষদূনস্া পান্থ কর্তা । 

ইতি ব্যাকরণ ॥ 
পচৎপুটঃ (পুত) সূর্য্যমণির্ক্ষঃ॥ ইতি শব্দ- 

চক্ড্রিকা ॥ 

পচন্ [ৎ] (ত্রি) পাককর্তা। ইতি ব্যা' 

করণং ॥ 

পচন (ক্লী) পাকঃ॥ ইতি পচধাতোর্ভাবে 

অনটু ॥ 

পচনঃ (পুহ) অগ্নিঃ ॥ ইতি শব্দচন্র্রিকা। ॥ 

পাকবর্তরি ত্রি॥ 

পচনী (ভ্ত্রী) বনবীজপুরকঃ॥ ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টং ॥ 

পচন্ত্ী (ভ্ত্রী) পাঁককত্রী । ইতি ব্যাক- 

রহ 

পচমানঃ (তরি) পাককর্তী ॥ ইতি ব্যাক- 

রণং॥ 

গচচ্গচ1 (জী ) দারুহরিডা । ইভাদ তু 

পচা (হী) পাকত। তানরং 

পচিঃ (পু) অগ্রিঃ | ইতি ত্রিকাগুশেষঃ 

গচধাতুঃ পচনঞ্চ | ইতি সংক্ষিগুপার- 

ব্যাকরণং ॥ 

পচেলিমঃ (পু) দূরঘাঃ ৷ অগনিঃ। বাদ, 
কোষঃ ॥ কর্তূরনায়াসেন স্বয়ং পকেত্রি। 

যথা। পচেলিমান্তগুলাঃ। ইত রুযবোধ' 
ব্যাকরণহ ॥ 

পচেলুকঃ ( পু ) সুদঃ। পাচকঃ। ইতি 
ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পচ্ছঃ [স্] ব্য পাদহ পাদং। ইতি সংক্ষিণ" 
সারব্যাকরণং ॥ 

পচ্যমানঃ (ত্রি) বর্তমানপচনকন্দ্রতাশ্রয়ঃ | 
বর্তমানপাকবিশিউতগুলাদি। ইতি ব্যাঁ- 
করণহ ॥ 

পজ ই রোধে । ইতি কবিকল্পপ্রমঃ ॥ রোধ 
আবরণং | পগ্তরঃ 1 সৌন্রধাতুরয়ং। 

ইতি দুর্থাদাসঃ ॥ 
পঙ্জঃ ( পুহ) শূড্রঃ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

রা 1 তডক্ষণৎ 
যথা । প্রতিপদযমবিতযোড়শমাত্রা নবম" 

গুরুহবিুঘিতগাত্রা | পজ্ঝটিকা পুনরত্র 
বিবেকঃ কাপি ন মধ্যগুরুগণ একই ॥ 

উদাহরণং বথা। তরলবতংমাললিট নব 
শ্চলতরপজ্কটিকাকটিবন্ধ: ! সৌলিচপল" 
শিখিচন্্রকরন্দঃ কালিঘ্শিরসি ননর্ভ 

মুবুন্দঃ ? ইতি ছলোনগর্যাং দাতা, 
হুভাখ্যঃ ৫ স্ুবকহ ঘ€ 1] ছুেঘন্টিকা 
ইতি তট্টাকা ৪ 

পঞ্চ [নু] (ভি) বংখ্যাবিশেব। পাচ ইতি 
ভাঁবা।বহছবচনান্োহরহ। ইত্যুঘাদিকোহ 



পঞ্চকো! ২৪৪৩ পঞ্চকো 

- তদ্বাচকানি যথা । পাঁগুবঃ ১ শিবাস্তং ২ 

“-ইন্দডরিয়হ' ও শ্র্গঠ ৪. ত্রতাগিঃ € মহা- 
-পাপহ ৬. মহাভূতৎ ৭ মহাঁকাব্যৎ ৮ 

»স্মহামথঃ ৯ পুরাণলক্ষণৃৎ ১০ -অঙ্গং ১১ 

- প্রাণুঃ ১২ বর্গঃ ২৩ ইন্জিয়ার্থঃ ১৪ 
,.. বাণঃ-১৫ 1 ইতি .কবিকল্পলত1 ॥ .পর্চ- 

. ; সংখ্যাবিশিষটে তরি । যথা সহখ্যা- 
- সংখ্েয়ে হাদ্শ ত্রিষু। ইত্যমরঃ ॥ , 

প্ঞ্চকৎ তরি) পঞ্চ । যথা ।.সংখ্যাদিপঞ্চকং 

৮, ক্লালদিশোঃ- শবশ্চ, তে চ খে। ইতি 
-।,ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ .. এ 

পিঞধ্চকপালঃ (গুহ) পকন্থ কপালেষু সং 
" “প্ুদোডাশহ ।,স তু যজ্ঞবিশেষঃ | যথ!। 

;... পরা বা এষ যজ্তং পশুন্ বপতি. যোহগ্সি" 
” সুদ্বাসয়তে - পঞ্চকগ্ালঃ পুরোডাশো। 

, ১ভ্বতি-1 ইত্যাদি, বজুর্বেদীয়শ্রুতিঃ | 

কপালপঞ্চকে ব্ী॥ . 

পরঞ্চকর্ম [ন্] (কী) প্প্রকারপরারীরিক- 
চিকিৎসাবিশেষহ। যথা | বমনৎ রেচনং 

নস্যাৎ নিরিহশ্চান্বাসনহ | পঞ্চহার্শেদ 

মন্যচ্চ কর উৎক্ষেপণাদিকং ॥ ইতি. শব্দ- 
চন্দ্রিকা ॥ ৮ নন 

পঞ্চকষায়ঃ পু) মহানসানীয়পঞ্চপ্রকারকায়- 

ত্রব্যৎ 1 বথা ॥ জদ্দুশাললিবাট্যালং 

০. ববুলহ বদর তথ! | “কষাযাঁঃ. পঞ্চ 

বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ আতিকরাঃ শুভাঃ ॥ 

ইতি ছুর্গোৎসবপদ্ধতিঃ 
পঞ্চকৃতাঃ (গুহ) পক্তপৌড়রক্ষঃ ॥ ইতি 

-রাজনির্ধন্টং ॥ 

পক্চকৌলহ (রী) পাচনবিশেষঃ । যথা। 

পঞ্চকোলৎ কণামূলং ক্ৃঝচব্যাগি- 

নাগরৈঃ ॥ ইতি শব্দচন্দ্রিকা ॥ “অস্ত 
গুণাঃ। পঞ্চকোলং রসে পাকে 'কটুকং 

রুচিক্ম্মতং | তীক্ষোষ্জং পাচনং শ্রেষ্ঠ 
দীপন কফবাতনুৎ ॥ গুল্মপ্লীহোদরা- 

নাহশুলক্সং .পিত্তকৌপনং ৷ ইতি ভাব 
“প্রকাশঃ ॥.অপি চ। পিপ্ললী পিগ্ললীমূলং 

চব্যচিত্রকনাগরহ | দীপনীয়ঃ শুতে! বর্ঃ 

কফানিলগদাপহঃ ॥ ইতি,চক্রপাশিদততঃ ) * 

পঞ্চকোা: (পুৎ) কোষ! ইবাত্বাচ্ছাদকত্বেন 
কোধাঃ।॥ তে চ পঞ্চবিধাঃ। যথা। অন্ন- 

বিকারত্বাৎ স্ুলশরীরং অন্নময়কোষঃ ১ ॥ 

পঞ্চকর্মেন্রিয়সহিতপ্রাণপঞ্চকৎ প্রাণময়- 

কোষঃ ২ ॥ পঞ্চজ্ঞানেক্িয়সহিতৎ মনঃ 

মনোময়কোষিঃ ৩ ॥ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সহিতা 

বুদ্ধিঃ বিজ্ঞানময়কোষঃ ৪ ॥ অহঞ্কারা* 

কো িবিদ্যাত্মকো ব আনন্দময়কোষঃ৫ ॥ 

ইতি শিবগীতামতং ॥%॥ অপি চ। পিভৃ- 
ভুক্তান্নজাদবীর্ধ্যাড্জাতোহন্েনৈব বদ্ধতে। 
দেহঃ সোহম্লময়ো নাত্বা! প্রাক চোর্ধহ 

তদভাবতঃ0 ইত্যননময়কোষঃ ১। পুর্ণে! 
দেহে বলং হচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্তকঃ 

বা়ুঃ প্রাণময়ে! লানাবাত্মা চৈত্যবর্ড- 
নাৎ ॥ ইতি প্রাণময়কোষঃ ২ ॥ অহত্তাং 

. মমতা দেহে গৃহাদে। চ করোতি যঃ। 

কাম।দ্যবন্য়! ভান্তে! নাসাবাতা মনো" 

ময়ঃ ॥ ইতি .মনোময়কোধঃ ৩ 2 লীনা 

হুণ্ডো বগুবোধে ব্যাপুয়াদামখাতরগা। 
চিচ্ছায়োপেতঘীর্নাতুা। বিজ্ঞানময়শব্দ- 

ভাব ॥ ইতি বিজ্ঞাননয়কোধঃ ৪ £ 



পঞ্চগ ২০৪৪ 
পঞ্চচু 

সি 

কাচিদন্তরুথাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিশ্বভাঁক্ | 

পুণ্যভোগে ভোগশান্তে। নিদ্রারূপেণ 

লীয়তে ॥ কাদাচিৎকত্বতো নাত! স্তাঁদানন্দ- 

মুয়োহপ্যয়ং 1 ইভ্যানন্মময়কোঁষঃ ৫ ॥ 

ইতি পঞ্চদশী ॥ 
পঞ্চঘটুৎ (রী স্ত্রী) পঞ্খটাঃ সমাহতাঃ। 

পঞ্চানাৎ খানা মমাহারঃ | ইতি 
ব্যাকরণহ ॥ 

* পঞ্চগণযোগঃ (পু) বিদারী গন্ধ! বৃহতী 

পৃশ্নিপর্থী নিদিষ্কিকা শ্বদৎষ্রাা এতা 

মিলিতাঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পঞ্চগবং (ক্রী স্ত্রী) পঞ্চ নাঁং গবাং সমাহারঃ। 

গঞ্চগাবঃ সমাহতাঃ | ইতি ব্যাকরণং ॥ 
পঞ্চগবধনঃ (তরি) পঞ্চ গাবে। ধনং যস্য | 

ইতি যুগবৌধব্যাকরণং ॥ 
পঞ্চগব্যৎ ( ক্লী) গোসম্বদ্ধিপঞ্প্রকারদ্রধ্যৎ 

ততু গোময়গো মুত্রহুপ্ধদধিত্বতরূপৎ। যথ|। 
পঞ্চগব্যৎ দধিক্ষীরৃতগৌসুত্রগৌময়ৈ: । 
ইতি শব্দচন্র্রিকা ॥%॥ তৎপরিমাণং 

যথ1। পলমীত্রৎ ছুক্ভাগং গোমুত্রং 

তাবদিষ্যতে । দ্বতথ গপলমাজ্রৎ স্যাঁৎ 

গোময়ৎ ভোলকত্রয়ং | দধি প্রস্থত- 

মাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং গ্বৃতং ৷ অথব। 

পঞ্চগব্যানাং সমানো। ভাগ ইফ্যতে ॥ 

ইতি গৌতবীয়তন্ত্রৎ ॥ কা অপি চ। 
গোশকদ্দিগুণৎ সুত্রৎ পযঃ স্যাতিচ্চতুগুণৎ। 
স্বৃতৎ তদ্দিগুণং প্রোক্তং পঞ্চগব্যে তথ! 
দধি ক্ষ তস্ম পানফ্লং যথা। পঞ্চ- 
গ্রব্যেন পৃতন্ত বাজিমেধফলহ লভেহ। 

গব্যন্ত পরমহ যেধ্যৎ গব্যাদন্থন্ন বিদ্যতে £ 

সৌম্যে মুহূর্তে সংযুক্তে পঞ্চগব্যন্ত যঃ 
পিবে। যাবজ্জীবকৃতাৎ পাঁপাৎ তৎ" 

ক্ষণাঁদেব মুচ্যতে ॥ *%* ॥ গব্যানাং দেব 

শ্রীতিকরত্বৎ খা! । দন হি ত্রিদশাঃ সর্ব 

ক্ষীরেণ চ মহেখরঃ।' ঘুতেন পাবকে! 

নিত্যং পায়সেন পিতামহঃ ॥ সকদ্দত্েন 

প্রীয়ন্তে বর্ষাণাঞ্চ ভ্রয়োদশ। তাং দত! 
চৈব পীত্বা চ প্রেতো! মেধ্যস্ত জায়তে ॥ 

ইতি বরাহপুরাণং ॥ &॥ তম্ত বিশেষে! 

যথা। পয়ঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ শ্বেতবর্ণোথ" 

গোময়ং। গোমুত্রং তাত্রবর্ণায়। নীলবর্ণা- 

ভবং সবৃতং ॥ দধি স্যাৎ কৃষঃবর্ণায়। দর্ভো- 

দকসমায়ুতং । গোঘুত্রমাযকাণ্যফটী গোম- 
যস্ত চতুয়ং | ক্ষীরস্ দাদশ প্রোক্তা 
দরস্ত দশ উচ্যতে ৷ স্বৃতস্য মাষকাঃ পঞ্চ 

পঞ্চগব্যৎ মলাপহৎ ॥ ইতি গারুড়ে প্রায়, 

শ্চিতপ্রকরণং |. 

পঞ্চগুঃ (তরি) পঞ্চভিগোভিঃ জ্রীতঃ। ইতি ' 
মুগ্ধবোধব্যাকরণং ॥ 

পঞ্চগপ্তঃ (পু) চাব্বাকদর্শনং | কচ্ছপঃ। 

ইতি মেদিনী ॥ 
পঞ্চগপ্তিরসা (স্ত্রী) স্পৃক্কা। ইতি পাজ" 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পঞ্চচামরং ( হ্লী) যোড়শাক্ষরপদিচ্ছন্দে 

বিশেষঃ। যথা । প্রনাণিকাপদঘয়ং বদস্তি 

পঞ্চচামরং ! ইতি ছন্দোমধররী ॥ 
পচা (পুহ) মধুঘোষঃ1 ইতি তরিকা" 

শেষঃ 
পঞ্চ্ড়া (জী) অঙগ্নরোবিশেষঃ॥ ইতি 

পুরাণৎ ৮ 



পঞ্চজনঃ ( পুহ ) পুরুষ: ইত্যমরঃ 0 দৈত্য- 
বিশেষঃ | স চ সংহ্ীদস্তা জুতো পত্্যাৎ 

জাতঃ। ইতি .্ীভাগবতং। বস্যাস্থ1 
গাঞ্চজম্নানা শখো জাত. স চ 

. ভ্রীকৃফকস্য ৷ যথা) পাঁঞ্চজন্যহ হৃষীকেশ 

,. ইত্যাদি প্রীভগবদশীতা £ 

পঞ্চজনী (ভ্্রী) পঞ্চানাং জনানাৎ মনাহারঃ। 
ইতি ব্যাকরণং ॥ 

পঞ্চজনীনঃ (পুং) ভণঃ। ইতি হলায়ুধঃ ॥ 
পঞ্চজনসত্ব্ধিনি পঞ্চজন্াঁঃ প্রভৌ চ তরি ॥ 

পঞ্চজানঃ (পু ).বুক্ঃ 1 ইতি হেমচন্দ্রঃ £ 

পঞ্চতবৃহ (লী) পক্ষভূতং | ইতি স্বরোদিয়ং ॥ 
, পঞ্চমকারঃ। মদ্যমাংনমৎস্যমুত্রামৈথুন' 

স্পহ | যথা । মদ্যৎ মাংসৎ তথা মতদ্যং 
,মুদ্রাহ মৈথুনমের চ। পঞ্চতবনিদহ দেবি 

নিক্পাণঘুক্তিহেতবে ॥ সকারপঞ্চকহ দেবি 

দেবানামপি ছুলভিং। ইত্তি কৈবল্যতত্ত্রে 
'প্রথমপটলহ'ঘ বৈষ্ঃবানীং যথা | তত্বজান- 

মিদং প্রোজহ বৈষাবে শৃণুবহহঃ। ওর 
তু অন্ত্রতত্বং সনস্তনূৎ হরেশ্বরি ৮ দেব 

তন্ং ধান পর্তহহ বরাননে । 

ততাদো। ওগুরোস্তবৎ ন্লেহাহরক্ষ্যানি 

পার্বাতি £ সতৈলহ ব্তিকাযুক্তহ দেহস্থহ 

ভ্রন্মতেজমহ । রুশ অন্গানেন তত 

সৃত্ঞলীগিতহ বেছি £ দেবতায়াঃ শ্রীরহ 

হি হন্রাদুংপদাহে ভ্রবহ 1 আহ হি 

ভল্যাহা দেবরপো ন মহত হ উত্বরয্য 

শু যন্ধীযাহ কলের অক্কাািকহ | 

সর্ণাযুতহ লেহহ কান্াজের ন সংশয় £ 

মনুষর্দে মরনহাঙগে পরত 
নি 

দা চন] 1 যা 

য়ঙ্গ বতবেহ ॥ 

স্বয়ং'দেবো ন চান্োইগ্রি নিশ্দলো দেব- 
-ল্ূপকঃ। নর্ধাত্র দেবতাং ধ্যায়েৎ ভৃণগু্ম" 

লতাদিযু ॥ ধ্যানেন লভতে সর্ববহ ধ্যানেন 

বিধুক্রপকঃ | ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্ধোতি বিনা 

ধ্যানং ন.দিদ্ধাতি ॥ ইতি তে কথিতং 

তত্ৎ বৈষ্ঃবস্য হরেশ্বরি | যজ্জানাদদর- 
তবঞ্চ বিস্ু্পো ভবেমরঃ ॥ তে নরা নহি 

গচ্ছন্তি কদাচিদবমনন্দিরং 1 ইতি নির্বাণ" 

তন্দ্রে ১২ পটলঃ £ 

পঞ্চতপাঃ [্] (তরি) অগ্নিচহু্টয়সৃর্োতহ" 
- এপককনাধ্যতপোনিশিক্টং | যখ। তেজদ্ি- 

"মধ্যে তেজন্বী দবীয়ানপিগণ্যতে | পঞ্চম 

পঞ্চতপনত্তপনো  জাতিবেদসাহ ॥ ইন্ডি 

মাঘ্িতীয়ন্বর্থ; ॥ 

পঞ্চতয়ং (তি) পঞ্চাবস্বহ | ইতি ব্যাকহণহ ৪ 
প্রক্চতম্মাতহ (কী) তামসাহঙ্কারেঘপহমহা 

ভূতোপাদানকারণশন্দস্পশকিপরনগন্ধাঃ ॥ 

তদাশ্রয়ড্রব্যাণি চ। ইতি নাংখ্যভান্যহ ৪ 

পঞ্চতক্ষহ জৌক্জ্রী) পঞ্ষানাহ তক্ষাহ মাত 

- হাঃ ইতি ব্যাকুরণহ ॥ 
পঞ্চতা (হর) হহাই। ইতযমরা £ দেহার 

, কাণাহ পৃথিবাদিপুকমহাঘতানাহ শ্বাহশং 

সংক্রমগ্যহ পৃথভুহ। ইছি অহ ৪ 

পঞ্চভাবত। ইতি মেলিলী হ 

পঞ্চহিজহ (১) হিকহযাপকরহ | খা 

লেন্বাহারহপটলিলিদিহিকাত। ইইযাদি 

তবুনিদং দেবি সর্বস্ব 

ভেপাশিলাভঃ 

পাত (তা) শীরপুক্কহ খা 1 বিঠুক 
তর 

্ 
আত পু তিবিানাত 1 ইতি 



গঞ্চন' ২০৪৬ গঞ্চগ 

তিথিতত্ত্ৎ ॥ পঞ্চতীর্ঘান্তাহ। মার্কগডেয়ে 

বটে কষে রৌহিণেয়ে মহোদধো | ইন্দ্র 
ছ্যন্সসরঃ স্মাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ইতি 

ভীর্ঘতত্বং ॥ %1 অপি চ। পৃথিব্যাং যানি 
তীর্থানি সর্ধবাণ্যেবাভিষেচনাৎ। ত€পঞ্চ- 

তীর্ঘন্নানেন সম্ৎ নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ একা- 

দশ্যাঞ্চ বিশ্রান্তে। দ্বাদশ্যাং শৌকরে তথ! | 
ভ্রয়োদশ্টাৎ নৈমিষে চ প্রয়াণ চ চতু- 

দিশী ॥ কাত্তিক্যাৎ পুরে চৈব কাত্তিকস্য 

সিতাসিতে । কালেঘেষু নরঃ ্্াত্বা সর্ববং 

পাপৎ ব্যপোহতি ॥ ইতি বরাহপুরাণং ॥ 

পর্যত্বৎ( ক্লী) মরণৎ | পর্চানাং ভাবঃ| ইতি 

হেমচন্দরঃ ॥ 

পঞ্চদশঃ (তরি) পঞ্চদশানাং পূরণঃ | পোনে- 

রই ইত্যাদি ভাষা । তৎসংখ্যামাত্র- 
বাচিত্বে নান্তবহুবচনান্তোইয়ং ॥ ইতি 

ব্যাকরণৎ ॥ তদ্বাচকশব্দঃ। তিথিঃ। ইতি 

কবিকল্পলতা ॥ 

পঞ্চদশী (স্ত্রী) পুণিম।। অমাবস্যা । ইতি 
মেদিনী ॥ বেদান্তগ্রস্থবিশেষশ্চ ॥ 

প্দীর্ঘ (কী) শরীরপৃথ্যবয়বলক্ষণবিশেষঃ। 
যথা। বাহু নেত্রদ্য়ং কুক্ষি্ে তু নাসে 
তখৈবৰ চ। স্তনয়োরস্তরক্ৈব পঞ্চদীর্ঘং 

প্রশদ্যতে ॥ ইতি সামুদ্রকং ॥ 

পঞ্চধা ব্য পঞ্চপ্রকারৎ | ইতি ব্যাকরণং ॥ 
পঞ্চনখহ (গুহ) হস্তী। কৃর্মং । ইতি হেম- 

চন্দ্র ॥ ব্যাত্রঃ1 ইতি রাজনির্ধপ্টঃ চ *% এ 

ভক্ষমীয়পঞ্চনথা. যথা । শশকঃ শলকী 

গোধা খড়শী কৃষ্্শ্চ পঞ্চমঃ। ইতি 
স্মৃতিঃ & পঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্য যে প্রোজাঃ 

কৃতজৈথ্িজৈঃ %  কৌশল্যাজশশাদীনাং " 
তেষাঁৎ নৈকোহপ্যহৎ কপিঃ ॥ ইতি 

ভট্িঃ ॥ রর 

পঞ্চনদঃ '€ পুং ) পঞ্চনদীযুক্তদেশবিশেষঃ 1 

পঞ্জাব ইতি পারস্যভাষা। তসা নামা- 

স্তরং | বাহলীকঃ মদ্রদেশশ্চ । তা নদ্যো 
যথা । শতদ্রুঃ ১ বিপাশা! ২ ইরাবতী ৩ 

চক্দ্রভাগা ৪ বিতস্তা ৫। ইতি পুরাণং ॥ 
পঞ্চানাং নদীনাং সমাহারে ব্লী॥ 

পঞ্চনিশ্বং (ক্লী ) নিশ্বরৃক্ষস্য পত্রত্বক্পুঙ্পফল- 
মূলানি। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ পঞ্চনিশ্স্ত 

তৎপুষ্পমূলবন্ষফলচ্ছদৈরিতি শবচন্দরিকা॥ 
পঞ্চনী (জী) শারিশৃঙ্খল! । ইতি শব্দরত্বা- 

বলী॥ 

পঞ্চনীরাজনং (ক্লী) পঞ্চানাং নীর।জনানাং 

সমাহারঃ। পঞ্প্রকারারাত্রিকং । ইতি 
কালোত্তরতন্ত্রৎ ॥ অস্য বিবরণং নীরাজন* 

শব্দে দ্রব্য | ্ 
পঞ্চপর্ণিকা (ক্ত্রী ) গোরক্ষটীক্কুপঃ| ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পঞ্চপল্লবহ (রী ) আয্মাদিপত্রপঞ্চকং । যথা । 

আত্রজদ্ুকপিথানাং বীজপুরকবিহ্বয়োঃ 
গন্ধকর্দদণি সর্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবহ ॥ 

ইতি শব্চন্দ্রিকা ॥ বৈদিককর্প্ণি ঘটো- 

পরিদেয়পঞ্চপন্লবং যথা! আত্রাশ্বথবট- 

পর্কটীযজ্ঞোড়্বরাণি। তান্ত্রিকফ্ণি পর 

পলুবহ যথা । পনসাপ্রং তথাশ্বথং বটং 

বকুলমেব চ।? পঞ্চপল্লবমুক্তঞ্চ শুনিভি- 

সতস্ত্রবেদিভি ॥ ইতি তন্্রমারঃ ॥ 

পঞ্চপক্ষী [ন্] (পুৎ) পারিভাধিকপক্ষিপঞ্গক 
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ূ বারা ভ্রিকালবোধকপ্রশ্নগ্রস্থঃ1, যথা। অকারঃ পুর্বদিগ্ভাগে ইকারশ্চৈক 
প্রণম্য শ্রীমহাদেবং সর্বশান্ত্রবিশারদং। 
ভবিষ্যদর্থবোধায় পপ্রচ্ছদুনয়ো মুদ্রা ॥ 
তেষাং 'বচনমীকর্ণ্য নিজগাদ মহেশ্বরঃ | 

, ত্রিকালজ্ানবোধার্থ২ পঞ্চপক্ষী . প্রদ- 

শাঁতে ॥ অনেন শান্ত্রারেণ লোকৈঃ কাল- 
ত্রয়ং প্রতি। বলাবলানি চৃশ্বস্তে সর্ধব- 
কার্যেযু 'নিশ্চিতং ॥ আগতং, পৃচ্ছকং 
দৃষটু, ৈব্ঃ লাবধালতঃ) ঘদবৎ' করোটি 

কর্মাণি তস্মাৎ অর্ধবং" বিচারয়েহ £ +॥ 

- উর্ধাবলোকনে জীবন্তধোদুফটৌ তু যুলকং | 
সমদৃষ্টৌ ভবেছ্াতুরেতাশ্চি্তাপ্রভেদতঃ ॥ 
তত্র। লল।টে পুত্রচিন্ত! স্যাৎ কামচিস্তা 
চ কঠকে। খাহভ্যাং বস্তচিত্ত চ ব্যাধি- 

* চিন্তা তথোঁদরে ॥ কটে। .বিচ্েদচিত্তা 
চ শক্রচিন্তা।'চ গুহাকে 1 ছুংখচিন্ত 

ভবেত পাদে এতে চিন্তাপ্রভেদকাঃ £ £ 1 

অপর । অক্ষরং পক্ষিভুক্তঞ্চ দিস্দৈবত- 
দিনানি চএ কালং বর্ণং বলহ মিত্রং ধাতু- 

বুলদিকং ভ্রম ॥& আকিদপ্রশখ্ুলগেভ্াঃ 

: প্রথমাক্ষরতোইপি বা। পৃচ্ছকস্য বচঃ 

শ্রন্ব। আছো বর্ণঃ স্বরত্তথা 2 & ৫ স্বরেণ 

কললয়েম্বারৎ বারাৎ পক্ষী শ্রজায়তে। 

পক্ষিণো জায়তে বাক্যৎ বাক্যাচ্চ ফল- 

সম্তবঃ ৪ %॥ অকারাদিশুকারান্তাঃ স্বরাঃ 

পঞ্চ প্রবীর্তিতাঃ॥ ভূক্তনর্থহ ক্সয়েজ্রপং 

স্থরাস্তে পক্ষিন্তপিণঃ ৪ অকারচ শোন 

হআখ্যাত ইফারঃ পিঙ্গলন্তথ।। উকারে। 

বায়সশ্চৈব একারন্তাহশেখরঃ£ ওকারো 

নীলক্স্চ স্থরাতে পক্ষিস্ঘজকাত। ৪1: 

দক্ষিণে উকারঃ পশ্চিমে জেয় একার 

 শ্চোভরে তথ! | শেষন্থানেহু- সর্বেদু 

ওকারত্ত শ্রকীত্তিতঃ ॥ শকুনানাং ক্রিয়া- 
গত্য। দ্যুতে যুদ্ধে জয়াজয়। | % 1. প্রাক্ 

শ্যেনঃ পিঙ্গলে৷ যাম্যে পশ্চিমে কাক 
উচ্যতে ॥ উত্তরে তাত্রচুড়শ্চ কলাপী 
মধ্যগঃ মৃতঃ | উঞ্গাকষরকৈহীনান্ককা- 
রাদীতন্ত বিন্যাসে ৪ অকারদিছু হান্ত'ং- 

স্তানেকেকং ঘট পরিক্রমাৎ৭ % | অস্থবে 
কছড। বর্থী ধভবাশ্চ ভবস্তি হি ॥ খজডঢা 

নমশা বর্ণা ।ইকারে পরিকীতিতাঃ | 
গবতাঃ পঘষা বর্ণ। উদ্বরে স্থার্যথাক্রনং ॥ 
ঘটখাঁঃ. ফরসা এতে বর্ণ এস্বরসাত্রগাঃ। 

চঠদ! বলহ! বর্ণা ওস্বরে পরিকীর্তিতাঃ ॥্গ! 

প্রথমে রবিভৌে| চ দ্বিতীয়ে চক্দচন্দ্রজৌ। 
তৃতীয়ে জীববারশ্চ চতুর্ঘে ভৃগুবারঃ ) 
পঞ্চমে মন্দবারশ্চ পক্ষিণাং ক্রমশো 

লিখেহ1%। নন্দা ভদ্র জয়! রিক্তা পৃর্ণাচ 

তিধয়ং মং ৩ অবারে মেষসিংহালিঃ 

ইঃ বন্তাযু্রককটিঃ 1 উকারে চাপযীনে। 

চ একারে চ তুলারযৌ ॥ ওকারে দ্বগ- 
হু চ এবং রাশিঞ্চ সংলিখেহ। € 1 

স্থরাধঃ শ্থাপয়েৎ খেটান্ পাশের যহ্ 

নায়কঃ ৪ অকারে সপ্ত ঝক্ষাণি রেবত্যাদি- 
ক্রমেণ চ। পঞ্চ পৃশ্ ইকারাদাবেবন্ক্ষহ 
স্যরোদয়ে 8৮5 শ্রথমে চাশ্রিনী পুর্বিহ 

পক্ষনক্ষত্রযুচাতে । অতহ কমা দিষট্ 

চৈব পর পৃঙ্থা চ হারকাঃ 8 5 1 স্রাণাগ 

করনেপৈব দেবত1ঃ পরিকীরিভাঃ। উহ্বরঃ 
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পবনশ্চৈব ইন্দ্রাকাশঃ সদাশিবই ॥₹ 0 
প্রাচ্যাৎ পৃথী গুরুশ্চৈব- যাম্যাং শুক্রো 
জলহ তথ! । অঙ্গারকঃ পশ্চিমেহগ্িবুধো 

বায়ুস্তখোত্তরে ॥ সূর্ধপুত্রস্তধাকাশে উর্দ- 
মেবং লিখেভতঃ 1%। ফিতে ভরক্গ! 

জলে বিষুস্তথ! রুদ্র হুতাশনে ॥ ঈশ্বরঃ 
, গবনে চৈব তথাঁকাশে সদাশিবঃ | | 
. ভূতে! ময়ূরঃ কুজশ্চ কুন্ধুটো বর্তমানকঃ ॥ 

বলিভুকৃশ্বেনকৌ খ্যাত ভবিষ্যন্তে। স্থনি- 
শ্চিতৎ। & | শ্েনে। হিরণ্যবর্ণশ্চ পিঙ্গলঃ 
শুর্রবর্ণকঃ ॥ . কাকে। রক্তোহসিতশ্চিত্রঃ 

কুকুটঃ শ্যামলঃ শিখী | ্। কাকো। বলী- 
য়ান্ সর্ব্বেভ্যন্ত্মাৎ শ্যেনো হি ছুর্ববলঃ ॥ 

কুকুটো ছুর্ববলস্তাভ্যাং পিঙ্গলস্তেভ্য 
উনকঃ ॥ সর্ধ্বেভ্যো। ভূর্ব্বলঃ পক্ষী 
নীলকণ্ঠো ন মংশয়ঃ1 বলী ময়ূরাৎ কুজস্ত 
তাত্রচ্ড়ন্তয়োর্ধবলী । এতেভ্যো বলবান্ 
শ্যেনশ্চতুর্ণাৎ বাঁয়সো! বলী ॥ ক ॥ যিত্রৎ 
ময়ুরঃ শ্রোনস্য মযুরম্য চ পিঙ্গলঃ ॥ 

তাত্রচ্ড়ম্ত সুহৃদ সযুরূপিঙ্গলৌ তথ! ॥ 
বায়সস্যাপি- মিত্রং স্যাৎ শরিখী ভবতি 

অর্ধদা। ভুহৃদে পিঙ্গলম্খেনৌ ময়ুরারুণ- 
শেখরৌ ॥%॥ কাককুরুটশ্েনাশ্চ পিঙ্গলন্তা 

চ.বিদ্বিষঃ। মবৃবস্য রিপু নিত্যৎ সর্বদা 
শ্েনবায়সৌ।॥ ভবতঃ শ্বেনকাকৌ। ছোঁ 

তাভ্চুড়স্য বিছ্বিষৌ। কাকস্য শত্রবো 
নিত্যৎ পিঙগলশ্যেনকুকুটাঃ 1 ক উদ্ধ- 
দৃ্রর্ভবেশ জীবে হধোদৃষিস্ত মুলকং । 

সমদৃপ্টির্ভবেদ্ধাতুরেতে চিন্তাপ্রভেদকাঃ/ক 
শ্ঠেনো নূলং তথ! বুজে! জীবে! ধাতুশ্চ 

বায়সঃ। কুন্ুটে! যূলজীবে' চ সুল্ধাতু 
শিখণ্যুপি ॥ % | শোনো নরো বধুঃ কুজঃ 
পুরুষো বায়স্তথ!। কুনুটঃ স্ত্রী পুমাধ" 

শৈচৈব শিখী নপুংসকত্তথা ॥ *॥ স্টেন" 

কুজৌ৷ দিজশ্রেঠো। মহীপালস্ত, বাযসঃ। 
তাত্চুড়ো! বণিক্ শুদ্দরো নীলকণ্ঠস্তথা- 

স্তাজঃ ॥ পচ চতুষ্পাৎ পিক্গলে! জ্ঞেষে! 
দ্বিপদৌ শ্টেনবায়সৌ। তাত্চুড়ো নথী 
শৃঙ্গী শিখী পক্ষিজীবকঃ ॥ % ॥ স্যেনে! 

যুখৎ কঠবাহু কুজে! বক্ষস্ত বায়সঃ ॥ 
কুরুটঃ পৃষ্ঠভাগঃ স্যাৎ শিখী পাদযুগং 
ক্রমাৎ ॥ ক্ষ | শেন ভূম্যাৎ ধন জয়ং 
পিঙ্গলো৷ জলপক্কযুক। বায়সন্তুণসঙ্ঘাতে 
কু্ধুটো ভল্মনারৃতৎ ॥ শ্যেনঃ শিখী গৃহা" 

নর্থ বন্ধুস্থানেযু নিশ্চিতৎ | & | স্বগ্রামে 

শ্যেনকুব্জৌ তু বায়সো বন্ধুমাগুয়াহ ॥ 
কুক্ুটঃ পরদেশে চ পরগ্রাষে তথা শিখী। 

কুলতস্ত দশহত্তে চ ত্র্দক্োশে তু বুুটঃ॥ 
ছিক্রোশে তু তথা কাকঃ শ্যেনঃ ক্রোশে 

ভু পুর্ববতঃ। মযুরে। যোজনে চেতি তখৈবং 
দুরনিশ্চয়ঃ ॥ % 1 ভুক্ত চ মাসো! গমনে 
চ পক্ষো রাজ্যে দিনানি ত্বয়নস্ত হৃণ্ডে। 

স্বতে চ বর্ধং শকুনম্য চর্ধ্যা কালপ্রমাণং 

সুনয়ে। বদন্তি | | শুক্রে চন্ছরে গুলা 

বল্লী লতাকন্দো৷ বুধে তথা । পত্রৎ গুরো 
: ফলৎ সুধ্যে ঘুলধ রবিজে বুজে ॥ ক | 

শুক্ে চক্দ্রে ভবেদ্রোপ্যৎ বুধে স্বণর্ধা- 
হুতহ | গুর। রহয়ুতৎ ছেস সূর্যে 
মৌভ্তিকমেব চ ০ ভৌবে ভাতরং শনৌ 
লৌহং রাহাবদ্হীনি কীর্দুয়েৎ! এতেঘাং 
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ধাতুভেদ্চ বারাগীযুদয়ক্রম যনক্রমাৎ] ₹॥ শুক্রে 

চন্দ্র, জলাঁধারো দেবতাবসতিগুঁরে। 
রবৌ চতুষ্পদস্থানসিউকানিলয়ে! বুধে ॥ 

দগ্ধন্থানৎ কুজে প্রৌক্তৎ শনৌ রাহে চ 

বাহ্ৃভৃঃ | .অনীভিহিবুকে স্থানে ন্টভূমিং 
বিলোকিয়েৎ ॥%॥ রবে ভৌমে চ ভেরুণো 
ময়ুরো ,বায়স্ত শনৌ। .পাঁদায়ুধং শিখী 
শুক্রে কাঁককুজৌ। গুরৌ। তথা ॥ কুজ- 

কুক্কুটাবিন্দুজ্ে। ক্রমোহয়ং শুরুকৃষ্ঃয়ৌঠকণ 

যন্যবারস্য যঃ পক্ষী তদাদিং গণয়েদৃবুধঃ ॥ 
দিনপঙ্ষী কার্ধ্যরূপী প্রশ্নপক্ষী ফলপ্রদঃ । 
দিনেষু গুরুপক্ষে বত কৃঞ্চে রাত্রি তত্তথা। 

কৃষে। দিনেঘু যদঘত্তৎ শুক্রে রান্রিযু 

যোজয়েৎ1%। বালঃ কুমারস্তরুণে। বৃদ্ধ 
:স্কৃত ইতি ক্রমাৎ £. ঘটিকা ষট্ যড়েবং 

হি ফলমেষাঘুদদীরিতৎ | কিঞ্লাভকরো 
বাঁলঃ কুমারস্তর্ধলাভদঃ॥ তরুণো রাজ্যদে! 

বৃদ্ধো" হানিদো মৃত্যুদো মৃতঃ | *%। 

ভোজন গমনৎ রাজ্যং নিদ্রা মরণমেব 

চ॥ একাত্তরে 'ভবেৎ কষে শুকর স্যাৎ 

ক্রমশে! বিছুঃ পক্ষিণাং ক্রমশ! জাত! 

ফল রয় যখা। তথ! ॥ গণয়েত পঞ্চ- 

পক্ষ্যা্দৌ . জাতভূতগণাদ্যপি $.. শুর; 
পক্ষে ॥ ক 1 ততঃ কুষ্খপক্ষে ৷ ভোঅনহ 

মরণকৈব নিদ্র। রাজ্যৎ তখৈব চ। গমনহ 
পঞ্চপক্ষাণাৎ কৃষ্ণপক্ষে ক্রমো দিবা ক] 

দ্বাজ্যৎ স্থভিক্ষ্যমক্ষৌভং নক্টলঃভৎ সদা 

জয়ং | রোগমুক্ত মহালাভং পৃক্ষিণাৎ 

. ভুক্তিলক্ষণৎ ॥ ক 0 অনায়াসেন দৃষ্িঃ 
স্যাদদৃ্উধনসঞ্ধয়ঃ 1 ভুলাভো - রোগ- 

নাশশ্চ যাত্রাসিদ্ী রণে' জয়ঃ॥ দুরাদা- 
শ্বমনহ যোথঃ প্রয়াণে পছিলক্ষণহ | ক্ষ । 

রাজ্যোদয়ে যদি প্রশ্নো লাভার্থে স্বল্স- 

লাঁভদঃ ॥ কজাঁনাঁহ চিররোথঃ স্যাৎ যানে 

,হানিঃ ক্ষয়ো রণে । পুরগ্রামপ্রবেশখ 

গমনৎ কলহং তথা ॥ মনশ্চঞ্চলমারোগ্যৎ 

গমনেযু.বিচারয়েৎ ! *% | বাজ্যলাভো 

; জয়ং সৌখ্যৎ অক্ষোভং রোগনাশনৎ ॥ 

সথভিক্ষৎ বহুৰৃষ্টিশ্চ পক্ষিণাং রাজ্য- 
লক্ষণং 1%। ঘাত্রাহানিরনাবষ্িঃ কার্যয- 
হানিরদর্শনং ॥ ব্যাধিশ্চ দীর্ঘরোগণ্চ 

পক্ষিণাত দুপ্তিলক্ষণৎ। অপদৃত্যুভয়ঞ্চেব 

সর্ববকার্ধ্যবিনাশনং ॥ এতদেব ফলং 
ব্রয়াঁৎ পঞ্ষিণাৎ মৃত্যুলক্ষণং | | শ্যেনে 

ভোক্তরি কাকস্ত পাস্থো রাজা ভূজঙ্গ- 

ভূকৃ॥ স্বপ্ৰাবস্থাং গতঃ কুজঃ পরাহ্ৃস্তাত- 

শেখর । ক । কাকে ভোক্তরি কেকী তু 

পান্থ: স্যাৎ পিঙ্গলে! নৃপঃ ॥ তাত্রচুড়" 
স্তথা স্বাপী শ্যেনঃ কালবশং গতঃ। ক্ষ 

মযুরে ভোক্তরি তথা কুজো! যাত্রাবশং 

গতঃ ॥- .মহীপঃ কুকুটঃ শোনঃ স্বাপী 
কাকো। বশহ গতঃ। *। কুজে ভোক্ঞরি 

পাস্থস্ত কুুটঃ শ্যেনকে! নৃপঃ ॥ কাকো 
॥ , নিদ্রাবশ্বৎ যাতো ময়ুরো৷ রণৎ গতঃ। ক 

কুষ্কুটে ভোক্তরি শ্যেনঃ পাস্ছো রাজা তু 

বায়নঃ ॥ শিখী নিদ্রোবশং যাতঃ পিঙ্গলঃ 

কালমাপুয়াহর ইতি কৃষ্ণপক্ষ দিবা- 

ক্রমঃ শুর্ুপক্ষস্য রাত্রিক্রমশ্চ হে ৪ 

স্বরোৌহপি যথা । অন্ুমোদিতে 1 উদ্মো 

দিতেন । ওমিত্যেবারুঃ | ইত্যেব জুহে!! 



গঞ্চণি ২০৫০, গঞ্চভ 
“এবমুক্তোহসি ॥ %॥ শ্যেনে 'ভোক্তরি 

1. ক্কুজঃ স্যাৎ পাস্থঃ কাকে। মহীপতিঃ। 

তাঅচুড়ো নিদ্রিতশ্চ শিখী কালবশং 

 চ্ছাগমহিষমৎস্যমায়ুরপিতকং ।পঞ্চপিত্ত- 
নিতি খ্যাত সর্ষে হি রি ॥ ইতি 

বৈদ্যকং ॥ 
গতঃ॥ %1 ময়ুরে ভোক্তরি শ্যেনঃ পাস্থঃ | পর্চপ্রদীপঃ (পুহ) পধনীপযুারািকং। 
কুক! মহীপতিঃ। স্বপ্রাবস্থাং গতঃ কাঁক- 

স্তাত্রচুড়ো। মৃতত্তথ! ॥%॥ কুকুটে ভোক্তরি 
শিখী সদা গমনমাপুয়াৎ। শ্যেনো মহা 
পতিঃ কুজঃস্বাপী কাকো! ম্বতিং গতঃ | 

বথা। কুর্ধ্যাৎ সপ্তপ্রদীপেন শত্বঘণ্টাদি- 
বাদ্যকৈঃ। হরেঃ পঞ্চপ্রদীপেন 'বহুশো 

ভক্তিতৎ্পরঃ ॥ ইতি পাম্মোত্তরখণ্ডে 

১০৭ অধ্যায়ঃ ॥ | 

কাকে ভোক্তরি বাত্রায়াং তাত্রচুড়ঃ শিখী | পঞ্চপ্রানাদঃ (পুৎ ) দেবগৃহবিশেষঃ। পঞ্চ" 
.নৃপঃ1 নিদ্রায়।ং রমতে শ্যেনঃ কুজঃ 

কালবশৎ গতঃ ॥*॥ কুক্ডে ভোক্তরি 

ঘাত্রায়াং বায়সং কুদ্ধুটো। নৃপঃ | নীল- 
কণ্ঠস্তথা স্বাপী'শ্যেনো স্বত্যুবশহ গতঃ ॥ 

রত্ব ইতিখ্যাতঃ ॥ যথা । পর্ে্টিকচিতং 
রম্যং পঞ্চপ্রাসাদসংমুতং 1 কারয়িত্বা 

হরেরধাম ধৃতপাঁপো। ব্রজেদ্দিবং ॥ ইতাগ্নি- 
পুরাণহ ॥ 

ইতি শুরূপক্ষস্য দিবাক্রমঃ কৃষঃপক্ষস্য | পঞ্চবন্ধঃ (পুং) নষটদ্ব্যস্য:পঞ্চমাংশদওঃ | 
রাত্রিক্রমণ্চ ॥ ক ॥ স্বরোহপি যথা | অহি- 

,- পুরেভোঃ ৷ গোকরিপুরে | একোনরিপুই। 
উপোন্দ্রো ছবিঃ | বিষ্ুন্তে লোকঃ ॥ 1 

ইত্যুত্তৎ পক্ষিণাৎ কাধ্যং ল্রাভালাভং 
শুভাশুভং । যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ তরিকা 

লঙ্ঞো ভবেন্নরহ ॥ তাবদগর্জন্তি শান্ত্রাণি 

শরুনানামনেকশঃ | যাবন্ন আ্রর়তে পক্ষি* 

. শুকুনৎ শঙ্করোদিতং 7 ইতি শ্রীনহাদেব- 

বিরূচিতৎ পঞ্চপক্ষিশাকুনহ সমাপ্ত ॥ 
পঞ্চপাত্রৎ (জী) পঞ্চানাৎ পাত্রাণাং সমা 

' হারঃ॥ ইতি ব্যাকরণ £ পক্ষপাত্রকর- 
ণকপার্ববণবিধিকশ্রাদ্বং। তভু অন্থন্টকা- 

" শ্রাদ্ধং। অমাবস্যান্থতপ্রেতপক্ষহৃতমাহ্থতা 

সরিকৎ সপিখীকর্ণঞ্চ। ইতি লোক- 

প্রসিদ্ধ এ + 

পঙ্চপিতৎ (রী) পিতপ্কং 1 বথ! 1 বরাহ- 

যথ।। আগ্রমেনোৌপভোগেন নষ্টং ভাব্য- 

মতোহন্যথা। পঞ্চবন্ধে দমস্তল্য রাজ্ে 
তেনাবিভাবিতে ॥ আগমেন ন্িক্ধত্রয়া- 
দিনা । উপভোগেম চ মদীয়মিদ দ্রব্যং 

তচ্চৈবং নউমপহৃতং বেত্যপি। ভাঁব্যং 
সাধনীয়ং তৎ স্বামিন।। অতোহম্যথা। তেন 

স্থামিনা অবিভাবিতে | পঞ্চবন্ধো নই". 

দ্রব্যস্য পঞ্চমাংশে। দমে নািকেন রাজে 
দেয়ঃ। ইতি মিতাক্ষরা ॥ 

পঞ্চভদ্রঃ (পুহ) পক্গ্থানেযু পুষ্পিতোহশ্ব 
বিশেষঃ | যথা । পরঞ্চভদ্রস্ত হৃৎপৃষ্ঠসুথণ 

পার্্েযু পুম্পিতঃ) ইতি হেমচন্দ্রঃ £ পাচন- 
বিশেষঃ। যথা । ছিঙ্লোভবাপর্প টবারিবাহ" 

ভূনিন্বগুহীজনিতঃ ধরায় সমীরপিভ 

ভরজঙ্জরাণাং করোতি ভদ্রেৎ খলু পক" 

তদ্রেঃ ॥ ইতি শাঙ্গধিরঃ £ 



দর্িত২ "২০৫৯ গৃঞ্চমঃ 

পঞ্চভৃতং-( ক্লী) পথ্যানাৎ ভূতানাং ক্ষিত্যপ্ 1 বথ!। অস্থিমাংসনখীশ্চৈব নাড়ী ত্বক চেতি 

- *€তজোমরুদ্যোনাং সমাহার? |. অন্যোৎ- পঞ্চমঃ। পৃথীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্ধ- 

"॥ ন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ, 

পতির্বথা | অভূত্তম্মাদহহ্কারস্্িবিধঃ সতথি- 
* * ভেদতঃ। বৈকারিকাদ্হঙ্কারাদ্দেবা। বৈকা- 
- -রিকা দশ £. দিখাতার্কপ্রচেতোইশ্থিবহী- 

তৈজসাদিজ্জিয়া- 
প্যাসৎস্তম্মাত্রা ক্রমযোগতঃ- ভূতাদিকা- 

.দহস্কারাৎ পঞ্চভৃতানি জজ্ছিরে। ইতি 

শারদায়াং প্রথযপটলঃ ॥ & ॥ সোহহঙ্কার- 

। এক্ত্রিভেদ্ঃ স্যাৎ : সন্বাদিগুণযোগতঃ | 
- বৈকারঃ সান্বিকো নাম তৈজনে। বাজসঃ 

-:-স্ৃতঃ ॥. ভূতাদিস্তামসন্তে -চ পৃথকৃতত্বী- 

দ্যবাস্থজন্! বৈকারিকাদ্দিগাদ্যাশ্চ চন্দ্র 
 নৈকাদশ.স্মৃতাঃ ॥. ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত- 
* দেবাস্তে পরিকীন্তিতাঃ ॥ যচ্চাপরং মন- 

সসক্কল্পবিকল্পকৎ'। তৈজসাদেব 
£ তজ্জাতমিক্িয়াণি তথ দশ ॥-ভূতাদেঃ 

পঞ্ভম্মাত্রাপ্যাসন্ ভূতমতঃ পর । ইতি 
- বাঘবভট্টধৃতৎ ॥ ক ॥ শব্দাদ্ধযোমস্পর্শত- 

স্তেন বাযুস্াভ্যাং রূপাঘহিরেতৈ রসাচ্চ। 
অস্তাংস্তেতৈর্গন্কতো ভূর্ঘরাদ্যা ভূতাঃ 
পঞ্চ স্যর্থগোনাঃক্রমেণ॥ ইতি প্রপঞ্চসারে 
প্রথমটলঃ 7 * ॥ আকাশাজ্জায়তে বায় 

- ছি 
টু চি 

-* জ্ঞানেন ভাষিতং ঃ'মলং মুত্রং তথা শুক্রহ 

শ্রেম্বাশোণিতমেব চ. তোয়পঞ্গুণাঃ 

প্রোক্তা ব্রহ্গজ্ঞানেন ভাষিতং ॥ হাসে 

নিদ্রা ক্ষুধা! চৈর ভ্রাস্তিরালহ্যমেব চ। 
তেজঃপঞ্চগুণাঃ 'প্রোজ। ব্রন্মজ্ঞানেন 

- ভাঁষিতং 1 ধারণং চালনং ক্ষেপঃ সঙ্কোচঃ 

ং 

প্রসরস্তথা। বায়ুপঞ্গুণাঃ প্রো্তা ব্র্গ- 
জ্কানেন ভাষিতং ॥ কামক্রোধস্তথা লোভ- 

স্পা মোহশ্চ পঞ্চম 7 লভংপঞ্চগুণাঃ 

প্রোক্তা! ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং ॥ ইতি 
ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্রে প্রথমপটলঃ ক্ষ ॥ পঞ্চ- 

ভূতনক্ষত্রাণি যথা। ধনিষ্ঠা রেবতী জ্যেস্ঠা- 
. নুরাধা শ্রবণ! তথা। অভিজিচ্চোন্তরাষা়া 

পৃর্থীতত্বমুদাহতং ॥ পূর্ববাধাঢা তথাল্লেষা 
মৃলার্জা - চৈব রোহিণী ৷ উত্তরভাদ্রপদা 
এতোয়ং ' আপন্তত্বত্ভীষ্টদং ॥ ভরণী 

কততিকা দুষ্যা মঘা পূর্ব চ ঘন্তুনী | পূর্বব* 
ভা্রপদা শ্বাতী তেজন্তত্বমিতি পরিয়ে ॥ 
বিশাখোতরফত্তান্যো। হস্তা চিত্রা পুনর্ধরহূঃ 1 
অশ্বিনী স্বগনীর্ষা চ বায়ুস্তত্যুদাহৃতং £ ইতি 

সুঙ্নন্বরোদয়ঃ £ 

পঞ্চমহ ক্র) মৈথুন | যথা । ভগলিজন্ত 

যোগেন- মৈথুনৎ যন্তবেহু প্রিয়ে ; তশ্য 

:. সাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীতিতহ ॥ 

. ইতি সময়াচারতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলঃ 
পঞ্চমঃ (তি) পঞ্চানাহ পুরণঃ । পাচই ইত্যাদি 

ভাষা ইতি হেদদনী ৪ কচিরঃ | দক্ষ: 

ঈতি হেমচন্ুঃ ৪ 

ায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ | রবেরুতপদ্যতে 

-তোয়ং তোয়াছুৎপদ্যতে মহী ॥ তহ্য লয়- 

, প্রকারো। যথা । মহী. সংলীয়তে তোয়ে 
১, তোয়ৎ মংলীয়তে রবে ॥ রবিঃ রহলীয়তে 

বায়ে বায়ুর্মভসি লীয়তে ॥ পঞ্চতত্বাবেহ 
-স্তিত্ততে ভত্বৎ বিলীয়তে। ইতি ভক্ষ- 
জ্ঞানতন্ত্রনির্ববাপতন্তরে হ ও 1 তছ্বান্তযাদি 



গম ০৫২ গঞ্চ 
ঞ্চমত (পুৎ ) তন্ত্রীকষ্টোখিতস্বরবিশেষঃ 1 

ইত্যমরঃ ॥ পঞ্চানাং স্বরাঁপাহ পৃরণঃ। 
তু ষড়্জাদিসপ্ত্বরাণাং পঞ্চমঃ স্বরঃ। 

- তাস্তোৎ্পত্ভির্যথা | বাধুঃ সমুদ্গীতে! নাভে- 

রুরোহৎকণ্ঠদুর্ঘস্থ । বিচরন্ পঞ্চসস্থান- 
প্রাপ্ত্যা পঞ্চম উচ্যতে ॥ ইতি তক্ীকায়াং 

ভরতঃ ॥ অপি চ। প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ 

উদ্ানো ব্যান এব চ। এঁতেষাং সমবায়েন 

জায়তে পঞ্চম স্বরঃ ॥ ইতি সঙ্গীতদামো- 

দরঃ ॥ অস্ত জাতিঃ ওড়বঃ। পঞ্চস্বর- 

মিলিত ইতি যাবৎ ॥ অস্য কুটতানাঃ 

বিংশত্যধিকশতং ১২০ ' প্রত্যেকতানে 

'চদ্বারিংশৎ ৪০। সমুদায়েন চতুঃসহত্রা- 
শতানি ৪৮০০ তাঁনা ভবন্তি। অস্যো- 

চ্চারণজাতিঃ পিকঃ 1 উচ্চারণস্থানং উরঃ 

গলঃ শিরশ্চ | ব্যাকরণমতে অধরঃ | অয়ং 

বিশ্ীবর্ণঃ | ইতি শুদ্ধতানবিবেকলক্ষণৎ ॥ 
অস্ রূপৎ ইন্দরন্রপতুল্যৎ । বর্ণঃ শ্যামঃ1 
স্থানং ক্রৌঞ্চদবীপৎ । দেবতা মহাদেবঃ। 
খারো বৃহস্পতেঃ| সময়স্চতুন্ত্রিংশৎপলা- 
ধিকাফৌ ঘটিকাঃ | শ্রুতয়শ্চত্ারঃ ক্ষিতিঃ 
রুক্তা অন্দীপনী আলাপিনী চ। মৃচ্ছন- 

স্তিআ্রঃ যমলী নিম্মীলী কোমলী চ। ইতি 
নাদপুরাণৎ 7 % ॥ রাগভেদং। ইতি 
মেদিনী ॥ অয়ং কল্িনাথমতে সোমেশ্বর- 

মতে চ ষড়র্াগাণাং মধ্যে তৃতীয়রাগঠ ৷ 
সোমেশ্বরনতে অস্য গানসময়ঃ শরদৃতুঃ 

পশ্রাতঃকালশ্চ 1 * কল্লিনাথমতে অন্য 

রাগিণ্যঃ ষট্। যথ। শ্রিবেধী ১ স্তত্ততীর্ঘা২ 

আভীরী ৩ কৃকভ্ ৪ বরারী ৫ সাবীরী ৬। 

সৌমেশ্বরমতে তু বিভাসা.১ ভূপাঁলী ২ 

কার্ণাটী ৩ বড়হংসিক! ৪ মলিশ্রীঃ ৫ পট- 
মঞ্জরী ৬। অস্সিনাগে গান্ধারস্বরতীত্রঃ ৷ 
খষতপঞ্চমৌ স্বরৌ নুপ্ডো 1 'ষড়্জন্বরঃ 
গৃহাংশন্তাসাঃ। স চ হনুঘন্মতে ভরত- 

মতে চ ভৈরবন্বাগম্তাক্টসপুভঃ ॥ ইতি ' 
সঙ্গীতশান্ত্রং ॥ 

পঞ্চমকারং (ক্লী) মকারপঞ্চকহ | পঞ্চতত্ৎ। 

তত মুদ্রামৈথুনমদ্যমাংসরূপং। বথা । 

মদ্যৎ মাংসং তথ! মতস্তং যুদ্রাৎ মৈথুম- 
মেবচ। পঞ্চতত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণ- 

যুক্তিহেতবে ॥ মকারপঞ্চকং দেবি 

দেবানামপি ছুর্লভং। ইতি গুগুমাধন- 
তত্ত্রে৭ পটলঃ ॥ % ॥ মদ্যের্দাসৈস্তথা 
মতস্যেু্রোভি মৈুনৈরপি। স্্রীভিঃ সার্দং 

মহাসাধুরর্চয়েদ্জগদন্থিকাঁং ॥ অন্যথ| চ 

মহানিন্দা গীয়তে পণ্ডিতৈঃ স্থরৈঃ! 
কায়েন মনসা বাচা তশ্মাতত্বপরে! 

ভবে ॥ ইতি কাদাখ্যাতন্ত্রে ৫ পটলঃ!ঞ॥ 

য৷ হুর সর্ববকার্যেষু কথিত! ভূবি খুজিদ1 

তস্যা নান ভবেদ্দেবি তীর্ঘং পানং হ্থদুৎ 

তত শৃদ্রাণাৎভক্ষযযোগ্যানাহ যন্মাংসৎ 

দেবনির্িতং | বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রেক্তি! 

সা শুদ্ধিরভমা। ॥ ভক্ষ্যবোগ্যাশ্চ কথিত! 

যে বে মৎস্য! বরাননে | তে রহু্তে ময় 

প্রোক্ঞা মীনা; সি্িপ্রদায়কাঃ॥ পৃথুকা' 
স্গুল! ভ্রষ্টা গোধৃনচণকাদয়ঃ। তদ্য 
নাম ভবেদ্েবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদারিনী 
ভগলিঙ্গস্য বোখেন নৈথুনং যন্তবেৎ 
পরিয়ে! তস্য নান ভবেদ্দেবি পঞ্চ 
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্রহ্মা্তং নচরাচরং | পুষ্পবদ্ধারয়েন্মদ্ধ 
তট্মৈ মিত্যৎ নমো নমঃ ॥ ইত্যনেন 

ওঁকারপুর্ণ মত্স্তপুরাণোক্তেনানন্তং 

পৃজয়েৎ। রত্বাকরে। গিছ্মর্দস্য প্রাণি 
স্থাপয়েস্ভবনোদরে | স্বয়ঞ্চাপি তদশ্বীয়াদ্ 

ত্রাহ্মণাহশ্চৈ ভোজয়েু ॥ * ॥ অথ 

শ্রীপঞ্চমী | ভবিষ্যোস্ভরে | মাঘশুরুপক্ষ- 
মধিকৃত্য | চতুর্থী বরদ! নাম তস্যাং 

গৌরী প্রপুজিতা। সৌভাগ্যমতুলং কুরধ্যাৎ 
পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ং॥ সম্বংসরপ্রদীপে। 

পঞ্চম্যাৎ পুজয়েল্সমীং পুষ্পধৃপান্নবারি- 

ভিঃ। মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পৃজয়েন্ন 
লিখেভতঃ ॥ মাঘে মাসি সিতে পক্ষে 

পঞ্চমী ঘা শ্রিয়ঃ প্রিয় ॥ তস্তাঃ পুর্বাহ্ন 

এবেহ কাধধ্যঃ সাব্স্বতোত্সবঃ ॥ ইত্যুপা- 
দানাৎ শ্রিয়ঃ স্বরসত্যাঃ। তথ। চ ব্যাড়িং। 

লক্ষবীসরত্বতীধীত্রিবর্গসম্পদ্দিভূতিশোভা- 
স্থু। উপকরণবেশর্চনাবিধাস্থ চ শ্রীরিতি 

গ্রথিতা॥ ধ্যানৎ যথা। তরুণশকলমিন্ো- 
বিত্রত্তী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সমি- 

যা দিতাজে । নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী-' 

পুণ্তকণ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধো পাতু বাগ্ং 
দেবত! নঃ॥ ইতি শারদোক্ডহ ধ্যায়েখ ॥ 

পাদ্যাদিভিঃ পুজয়িতা ভদ্রকাল্যৈ নমো 

নিত্যৎ সরহ্গত্যৈ নমো ননঃ। বেদবেদান্ত 

বেদাঙ্গবিদ্যান্থানেভ্য এব চ.॥ প্বাহেতি 

ত্রহ্মপুরানীয়েন ভ্রিঃ পূজয়েছ ॥. মহন্তয- 

দুক্তে। বন্ধুজীবঞ্চ ড্রোপঞ্চ সরন্বত্যৈ ন 

দাপয়েহ । সরস্থতীহ সংপৃজ্য । যখা ন 

দেবো। ভগবান্ ত্রহ্গা লোকপিতামহঃ ॥ 

ত্বাৎ পরিত্যজ্য সম্তিষ্ঠেভথ। ভব বরপ্রদা॥ 

বেদাঃ শান্ত্রাণি সর্ববাণি নৃত্যগীতাদিকঞচ 
য। ন বিহীনং ত্বয়৷ দেবি তথা মে সন্ত 

সিদ্ধয়ঃ ॥ লক্ষীর্মেধ। ধরা পুণ্টিগোরী 
তুষ্টিঃ প্রভা ধ্ৃতিঃ। এতাভিঃ পাহি তন্মুভি- 
রষ্টাভিম্মীৎ সরম্বতি ॥ ইতি মৎস্যপুরা- 

শীয়েঃ প্রার্থয়েৎ ॥ * অথ পঞ্চমীব্রতৎ | 

তিচ্চ শুদ্ধকালে মাঘশুক্লপঞ্চম্যামারভ্য 
যড়ূর্ধপধধ্যন্তৎ  প্রতিমানীয়শুররপঞ্চম্য 
কাধ্যৎ | যথ1।'ক্ষীরোদে চ পুরা স্বপ্তং 

লক্ষমীসমন্িতৎ হরিং | প্রণম্য পরিপপ্রচ্ছ 

নারদো মুনিসভতমঃ ॥ নারদ উবাচ | 

কেনোপায়েন দেবেশ নারীণাঞ্চ স্ুখং 
ভবেৎ। সৌভাগ্যমভুলৎ যাতি তন্মে ত্বং 
বভুমর্থসি ॥ শ্রুত্বা তদচন দেবো নার- 
দশ্য মহাত্বনঃ। সংপ্রেক্ষ্য কমলাং সব্যে 
ত্রহি দেবি শুভাননে ॥ ইঙ্গিতং পত্্যু 
রালোক্য পদ্মপত্রাক্ষবল্লভা । বল্লভং তং 

পুরস্কৃত্য প্রীত্যা ভ্রতমুবাচ হ॥ দেব্যুবাচ। 
অন্তি &পঞ্চমীনাম ব্রতৎ পরনছুর্লভৎ | 

যৎ কৃত্বা প্রাপ্তে লোকৈঃ হুথৎ 

সৌভাগ্যমুতমৎ ॥ তত্র মাং পজয়েতক্যা 

মাধবঞ্চ প্রযত্রতঃ। গ্ধৈঃ পুট্পৈশ্চ বন্ত্রেশ্চ 
ধুপৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ॥ শ্রদ্ধয় পূজয়েদু- 
ভক্ত যাঘাদৌ পঞ্চশীদিনে । ইমাৎ ভ্র্গত 

পুরাণোক্তাৎ যা করোতি চ পঞ্চদাহ 1 

লক্ষানমা তবেঙ্গারা ইহ লোকে পরন্র চ। 

বিধান শৃণু ধর্ম যাদৃশী পঞ্চনী নন £ 
বর্ধাণি ষট প্রকর্তব্যা পর্রনর্রীতিমানঘ! ! 

শুদ্ধকালে ভু সংপ্রাপ্তে পঞ্চনী বা সভা 
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ভবেৎ ॥ তস্যামারভ্য কর্তব্যৎ ব্রতং পাপ- 

প্রণাশনং। স্বয়ং যতাত্মা ভূত্বাচ আর্ভেদৃ- 

ব্রতমুত্তমৎ ॥ আদ্যদয়মলবণেন হবি- 

ষ্যেণ দ্বয়ং তথা 1 ফলেনৈকস্ত কর্তব্যমুপ- 

বানৈঃ প্রতিষ্ঠয়ে ॥ প্রতিষ্ঠায় বিধিরয়ং 

কাঞ্চনন্ত শ্রিযং হরিৎ। ব্রাহ্মণঞ্চ সপভীকহু 
পুর্বেষছ্যরধিবাসয়ে। 7. পঞ্চম্যাস্ৃত্বিজৎ 

বিপ্রমাচা্যঞ্চ দ্বিজোভভমং | পুঁজ! চ 
বিবিধা কাধ্য! মুলমনত্রেণ ভক্তিতঃ 

হোমঞ্চ তিললাজানাং শতৎ কুরধ্যাৎ পৃথক্ 
- পৃথক্। নৈবেদ্যং বিবিধ কুরধ্যাৎ লডডুকহ 

পৃপঘুত্তমৎ ॥ আদনং পাদ্যমর্ধ্যঞ্চ তথা- 
প্যাচমনীয়কৎ 1 বাসৌ। যজ্ছোপবীতঞ্চ 
গন্ধপুষ্পফলখ তথা ॥ ছত্রৎ ধুপঃ প্রদীপশ্চ 
তানুলং ফলমেব চ। গৌঃ শয্য! কম্থল- 
ঞেব হিরণ্যৎ রজতং তথা ॥ ্রাহ্মণেভ্যঃ 

, প্রদেয়ানি দক্ষিণানংযুতানি চ। যথোক্তেন 

বিধানেন যা কুব্যা্ৎ পঞ্চমীব্রতং ॥ 
আসগুরুলযুছ্ত্য বিফ্ুখলোকমবাপুযাহ | 

শচীব পুরুহ্ুতম্ত রতীব নদনশ্তা চ ॥ 

শঙ্করন্ত ব্থ। গৌরী তথা ভবতি সাগুভা। 
-মাসি মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা প্রকী- 

তিতা ॥ তন্তাৎ পৃজ্যা ঘা দেবী ভক্তিতঃ 

কমলোভবা। লক্মীনমা ভবেন্নারী যট্- 

পঞ্চমীত্রতেন বৈ ॥ ভ্রীপঞ্চমীব্রতৎ রম্যৎ 

বা, করোতি পতিব্রতা। তস্তাহ্ং স্থিতাৎ 
বামি যথা নারায়ণে শ্থিরা ॥ মহ 

অনাদাদ্থুনিশ্রেষ্ঠ সর্ববসৌভাগ্যমাপুয়াৎ ॥ 
ইতি ব্রহ্মপুরাগোক্তষট্পঞ্চশীব্রতকথা 

নাগর ॥ ক ৪ অথ পক্ষ মীভাতফলং যথা । 

ভূগালদান্তো মনুজঃ হগাত্রঃ কপাসমেতো 
বিছুষাং বরেণ্যঃ | বাধী গুণী বন্ধুজনৈক" 

মান্ঃ প্রস্ৃতিকালে বদি পঞ্চমী স্যাশ ॥ 

ইতি কোষ্টীপ্রদীপঃ ॥ বিদ্যাবিশে ষঃ। 
তদ্দিবরণং বথা | কামং বিষুযুতং 
দেবি শক্তিমায়েন্দ্রমেব চ। মহামায়।হ 

ততই পশ্চা্ বাগ্ভবৎ বীজঘুদ্ধরে ॥ 

বিষুঃযুতৎ অকারযুক্তমিত্যর্থঃ | শক্তি- 
রেকারঃ | মায়! ঈকারঃ ॥ বিয়চ্ন্দুত্ততঃ 

পশ্চাৎ কলো নক্চুলিরেব চ। মায়াস্বরেণ 

মংঘুক্তং নাদবিন্দুকলাম্বিতং ॥ প্রথমং 

কামরাজস্য বীজৎ পরমদ্ুলভিৎ | & 1 
বিয়দিযুঃযুতং কামো হুংসঃ শক্রত্ততঃ 

পরহ ॥ মহাসায়। ততঃ গশ্চাৎ স্বপ্পাত 

বতীতি কথ্যতে | হংসে! হকারঃ। এত- 

দ্বিতীয়ং কামকুটৎ ॥ % ॥ মাদনৎ শিব- 

বীজঞ্চ বায়ুবীজং ততঃ পরৎ। ইন্দ্রবীজং 
ততঃ পম্চাৎ, মহামায়া সমুদ্ধরেৎ ॥ 

ইতি তৃতীয় । ইয়ৎ মধুমতী ॥ *% ॥ 

শিববীজৎ তথ! কামং ইন্দ্র দেবীং 

নিযৌজয়েৎ। মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ 

শক্তিকূটং সমুদ্ধরেৎ ॥ দেবী সকার ॥ 
বাগ্ভবৎ প্রথমৎ- কুটৎ শক্তিকুটক্ত 
পঞ্চমৎ। মধ্যকূটত্রয়, দেবি কামরাভং 

অনোহরৎ ॥ কথিতা। পঞ্চমী বিদ্য] ত্রৈ- 

লোক্যস্থভগ্রোদয়া | ক ঈশ্বর উবাচ 1 

শৃরু দেবি মহাভাগে শক্তিকুটৎ সুছুলভিং। 
বাগ্ভবহ প্রথমং কুটং কামরাজং ভ্রিকু- 

উকহ॥ শক্তিকুটৎ, প্রবঙ্ষ্যামি তব স্সেহাৎ 
বিশেষতঃ! জীবপ্রাণৌ মহাদেবি নাদনহ 



গঞ্চমা পঞ্চমী 

তদনন্তরং॥ ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাৎ ভূব- 
নেশী তুপঞ্চমং। জীবঃ সকারং। প্রাণে! 

হকারঃ। ইতি বা শক্তিকূটৎ ॥%॥ অথবা 

দেবদেবেশি সৌভাগ্যায়াশ্চ বাগৃন্ভবহ | 
কৃটত্রয়ং কানরাজং শক্তিবীজঞ্চ পূর্ব ॥ 
এষ! শান্তা মহাদেবি পঞ্চমী পরমেশ্বরী | 

অস্যা বাগ্ভবৎ কুটৎ হিত্বা সৌভাগ্যায়াঃ 
প্রথমকুটৎ বাগ্ভবং কুটমিত্যর্থঃ। কাম 
রাজকুটত্রয়ং পঞ্চম্যা এব | বাঁগনেত্রাদি- 
কুটৎ বাঁ ভগাদিকুটমেব বা। অরিহা 
নিদ্ধিদা বিদ্য! সর্ববদোষবিবর্জিত। ॥ ভগ 
একারঃ। এতেনাধা পঞ্চমী বাগ্ভব- 

শক্তিকূটভেদেন ॥ ক ॥ ঘামলে। দ্বিবিধা 
পঞ্চমী বিদ্যা পঞ্চপঞ্ষাক্ষরী পরা। মধ্যে 

ষড়গ্ষরী টব শত্তিশ্চ চতুরক্ষরী ॥ 

ষড়িতি কামরাজ বিদ্যায়! মধ্যকুটমিত্যর্থঃ। 
শক্তিরিতি কামরাজদ্য শক্তিকূটমিত্যর্থঃ। 
এমা চতুর্দা। বাগৃভবকুটভেদাৎ। এতযোঃ 
কামরাজন্য তৃতীয়কুটন্ত তত্রৈব ॥*গী 
কামবীজৎ মহেশানি শিববীজং ততঃ 

পবহ | তদধো। হংশবীন্ত ইন্দ্রবীজং 
বিচিত্তয়েৎ॥ মহামায়।ং ততঃ -পশ্চাৎ 
কুটৎ পরযছুর্লভত | এষা পূর্ববদকউধা | 
অন্যা চতুদ্ধী ক্ষ তথা! ততুবোধে | 

কামাকাশপর। শক্ত মংস্থানকৃতকপিণা | 

পরা সকাবঃ | সংস্ছান্কৃতরূপিণী মহা 

মায়া ॥ ক ॥ তথা চ তন্দ্রে! কানবীজহ 

মহেশানি শঙ্তুবাজৎ ততঃ পর 1 তদধ- 
শ্চন্দ্রবীজত্ত পৃর্থীবীজৎ ততো লিখেহ ॥ 
তদন্তে চ মহামায়। কুটং পরমছুর্লভং। 

এষা পূর্ধববদক্টধা | ভন্যা চতুর্ধা। তেম 
ষট্ত্রিংশক্দরপিণী পঞ্চমী ॥ ক্ষ ॥ হংদ, 

' মাহেশ্বরে ৷ বামকেশ্বরবিদ্যায়াঃ কুটং 

বাগ্ভবমুভ্তমৎ 1 একারাদি বাগ্ভবন্তব 

কুটৎ বাগ্ভবযুভ্তসং ॥ 'একারাদি বাগ্- 
ভবস্ত খৌভাগ্যায়াশ্চ বাগ্ভবং | এষা চ 
পঞ্চমী বিদ্যা! ভ্রিলোক্যবশকারিণী ॥ *॥ 

শ্রীক্রমে ৷ এতাসাৎ চৈব বিদ্যানাহ প্রাণং 
শৃণু বরাননে । রমা মায়া হংদবীজং 
বাগ্ভবাদ্যে নিযোজয়েৎ ॥ শত্তঞান্তে তু 

মহাদেবি হংসং মায়াং রমাং তথা । এভি- 

ধুঁক্তেন দেবেশি বিদ্যাজপনমাচরেৎ ॥ 

জপশ্চ সপ্তবারমেব দীপন্যাৎ তথা দর্শ 

নাৎ। এতাসাৎ পুর্বোক্ত্রীক্রমেক্তি- 
বিদ্যানাং ॥4॥ পঞ্চম্যান্ত বিশেষো যথা । 

বগা মায়াং হংসবীজংৎ বাগ্নবাদ্যে 

নিষোজয়েৎ ।শজ্যন্তে তু মহেশানি হতয়ৎ 

মায়াং রমাং তথা ॥ কামরাজ্রেয়ে দেবি 

ককারৎ শক্রমংযুতং | মায়াবিন্দীশ্বরযুতং 

ূর্্যকোর্টিসমপ্রভং ॥ গ্রথনহ কানবুটন্ত 
চাঁদ্যে নিযোজয়েদিদৎ | বান্তং বহ্ছিনমা 

ঘুক্তৎ বামনেত্রবিভূষিতৎ ॥ নাদবিন্দুমদা 

ঘুভৎ শ্রিয়ো বীভ্রঘুদাহতং দিতীয়হ 

কামবীজন্ত জপেছক্ভু! চ সুন্দরি ] গন 

বহিসহযুক্তৎ বামনেত্রবিভূষিতহ | না" 

বিন্দুসনাধুক্তং সাঁয়াবীভং প্রকীর্ভিতহ £ 

মধুদতীৎ জপেচ্চাপি পর্বাকাবকলপ্রদাহ ! 
ইতি তন্দ্রসারঃ ॥ € 1গ] রাগিবাবিশেষঃ 
স1চ বসন্তরাগস্ত প্রি 1. বথা। বসভী 

পঞ্চমী দৌলী বহারী কপমগ্তরী | রাণিণ্য 



গঞ্চনী ২০৫৪ পধী 
খভুরাজশ্ক বসন্তপ্ত প্রিয়া মাঃ অন্ত 
ধ্যানহ যথা সঙ্গীতগোষ্টীফু গরিষ্ঠভাবহ 
নমাশ্রিতা। গায়নসন্প্রদায়ৈঃ । খর্বাঙ্গিণী 
নৃপুরপাদপদ্মা পা পঞ্চমী পঞ্চমবেদবেত্রী | 

ইতি সীতদর্পণঃ ॥ 

পক্ষষমীত্রতৎ (ক্লী) মাঘশুর্রপঞ্চমীমারভ্য 
ষড়বর্ষপর্ধ্স্তৎ প্রতিমাসীয়শুর্লপঞ্চষম্াং 
সত্রীকর্তব্যনিয়মবিশেষঃ ॥  ততপ্রয়োগো 
যথা! । ততরাদে। কৃতনিত্যক্রিয়া যজমাঁনা 

কুশহস্তাচম্য স্বস্তিবাচনপূর্ববকৎ ফঙ্কল্পং 

“কুর্ঘযাৎ | বিঞুঃর্মফোইদ্য মাঘে মাসি শুর 
পক্ষে পঞ্চম্যাং তিখে। অসুকগোত্া শ্রী" 
'অমুকী পুঁজপৌভরাদ্যনবচ্ছিমন্তুতিমহদৈ- 

, শ্বরধ্যসৌভাগ্যারোগ্যসৌ ্দর্যযাবৈধব্যপ্রাপ্ডি- 
পূর্ববকবিষ্ুলোকপ্রাপ্তিকাম! অদ্যারত্য 

“ , ষ্ড়্বর্ষপধ্যন্তৎ প্রতিমাসীয় শুরুপঞ্ম্যাৎ 

শণপত্যাদিনানাদেবত্যানলক্মীকবানুদেবপু- 
জাপুর্ববক ভবিষ্যপুরাখোক্তকথাশ্রবণরূপষট্; 
পঞ্চমীব্রতমহং করিষ্যে। ইতি স্বল্প 

- সুক্তৎ পাঠয়ে। ততঃ সামান্যার্ধ্যাদি 
আসন শুদ্ধিস্ৃততুদ্বিগাৃকা্যাসকরানন্যা- 
সান্তহ ক্বহা। গণেশাদীন্ সংপুজ্য লক্ষনীহ ) 
নারায়ণঞ্চ যথাশক্তি পৃজয়েৎ। ততো 

ভোজ্যোহসর্গং কৃ! প্রথমে | % 1 

অথ কথা । শেষশয্যাসমাসীন্ৎ লক্গীস্ৃত- 
পদানুজহ 1 যোগনিদ্রান্িতৎ কৃষ্ঃ২ 

নারদ: পরিপৃচ্ছতি ॥' কৈনোপায়েন ভগ- 
বম্ারী ছুঃখং ন বিন্দতি। সৌভাগ্যা- 
রোগ্যনৌন্দধ্যপুভ্রপৌভ্রাদদিকৎ লভেৎ এ 
ইতুযুন্তে মাধবশ্চন্রে লক্মীমুখনিরীক্ষণহ। 

৮ 

-ইঙ্গিতাকারততূজ্ঞা পদ্মা পদ্মাক্ষবল্লুভা । 
বল্লভাজ্ঞাৎ পুরস্কভ্য, প্রীভা বচনখক্র- 
বীৎ .॥ক%ষ | শ্রীরুবাচ। ষট্পঞ্চমীব্রতং 
স্ম্যক্-শ্রীয়তাং পাপনাশনং | সৌভাগ্যা- 
রোগ্যসৌন্নধ্যপু্রপৌজ্রধনগ্রদৎ ॥ মাঘে 
মাসি.সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শুভ ভবে । 
তশ্যামারভ্য কর্তব্যৎ ষড়ব্দং ব্রতমু্তমং 1 

প্রতিযাসি চ পক্ষম্যাৎ লক্ষমীৎ সংপুজ্য 

কেশবং | পুঁজয়েদগন্ষপুঙ্পীদ্যে্নৈবেদৈযৈ- 
শ্চ পৃথগৃবিধৈঃ ] কুর্ধ্যা্ধোমঞ্চ বিধিবৎ 
গণেশস্ত গ্রহ্স্ত চ 1] বিষোশ্চ লক্ষ্যা বাগ্- 
দেব্যা ছুর্গায়! বিভবক্রমাৎ। অন্থেষাঞ্চ যথা" 

শক্তি তিলাজ্যযবধান্যকৈঃ ॥? ততো হম 

য়াদলবণাদৌ সংবহসরছয়ং ॥ তৃতীয়ে চ 
চতুর্থে চ হবিষ্যাশ্ি্চ ভোজয়েৎ । পঞ্চমে 
ফলমন্ীয়াৎ যষ্ঠে কৃর্ধ্যাদ্ুপোষণং | যষ্ঠে 
প্রতিষ্ঠা কর্তব্য ভোজয়েদ্বাদশ দবিজ্রান্ ॥ 

* তত্র যোড়শদানানি হেনশূর্গীযলঙ্কতাং ! 

দক্ষিণাসহিতাং দদ্যাদাচার্ধ্যায় নুনীশ্বর ॥ 

ততঃ য্ড্ললকং দদ্যাৎ সর্ধবালহ্ক(ব- 

ভূষিতৎ 1 কাঁঞ্চনপ্রতিমাযুগ্রলন্্ীনারা- 

য়ণান্িতং॥ বিধিনানেন য কুর্ধযাৎ পঞ্চমী- 
ব্রতমুতমৎ | খ্ববহশাংস্ত অসুছৃত্য বিষু- 

লোকমবাপুয়/ৎ ॥ এতন্ডে কথিতং' বি প্র 
মর্ত্যলোকে প্রকাশিতহ'। শোকসন্ত্াপ- 
হানিশ্চ বৃখাছ্্খৎ ন জায়তে 0. ধন্য 

হশশ্যমাযুষ্যমৈশবর্ধ্যথণপি বদ্ধয়েহ। যাশ্ 
ুর্বন্তি ভুর্লোকে তাসাহং সর্ধবহ সখা 
বহহ ৪ ক ॥ ভ্রীরুবাচ ॥ শুরু সত্য 
সুনিশ্রেষ্ঠ দেবা! যৎ কধিভং হি ( 
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তদনুষ্ঠানসর্ব্বন্ত প্রতিষ্ঠাঞ্চ দ্বিজোভিম ॥ 

যা করোতি ত্রতৎ সাঁধবী সর্ববকাঁমফলং 

লভে। তশ্াঃ শ্রীমিশ্চল। থেহে সত্যং 
সত্যৎ হি নারদ ॥ যথেন্দ্রাণী মহেন্দরস্ত 

লক্ষমীরকদীপতের্যথ। | শঙ্করস্ত যথা গৌরী 
সাঁপি ভতূর্ভবেত্থ। ॥ যা পঞ্চমীত্রতং 
কুধ্যাৎ সা ভবেচ্চ পতিব্রতা ॥ যখোভ- 
বিধিনা যা তু কুব্বাঁত ্রতদুভ্তমৎ ॥ পুভ- 
পৌজ্রধ নৈশ্ব্ধ্যৎ পঞ্চমীকরণাঁদপি । এতত্তে 
কথিতৎ সব্বৎ তত্বৎ কমললোচন ॥ % ॥ 

নারদ উবাচ ।,কেনাঁপি কথিত পুর্ধবং 

কৃত কেনাপি বা পুনঃ। প্রাপ্তৎ কুত্ত 

তুয়া দেবি শ্রোডুমিচ্ছাঘি তদ্ধদ ॥ক্চ॥ 
ভ্রীকুবাচ। মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চ- 

ম্যাঞ্চ মহামুনে । নিশাবসানসময়ে চন্দ্র 

ভাগাৎ মহানদীৎ ॥ হংদসউ্ৰৈই সমাকীর্ণাং 
নলিনীপুলিনোজ্জ্বলাং । তত্র গৌরী শচী 
মেধ। সাবিত্রী চোর্বধশী পর] ॥ নারায়ণং 

সমারোপা কুর্ববন্তি ব্রতমুত্তমং | কামা- 

ত্রতমিদং পদ্দে লভতে ফলমুত্তমহ ॥ হর্ষ 

বতীঞ্চ তাখ বীক্ষ্য প্রোবাচ কমলালযা । 

পুষ্পঞ্চ দেহি মে ধুপৎ দীপং নৈবেদা- 

ভল্লকহং॥ ময় তব প্রমাদেন ক্রিয়তে 

ব্রতঘুত্তমং। ততস্তাসাৎ ফলৈঃ পুস্পৈ- 
নৈবেদ্যৈশ্চ ত্রভৎ কৃত 7? ততশ্তাসাহ 

প্রমাদেন বল্নভাহং জনার্দন 1 ত্বয়ি দেব 

জগম্াথ নবনারীগণেন চ £ ভক্তা! ময় 

তে কথিতং মর্তালোকে প্রকাশিতং ৷ যা 
করোতি ব্রত হোতশ যথাঁবিধিবিধা- 

- নতঃ ঘ ইহ লোকে হুখহ ভূক! নারায়ণ- 

পুরং ভ্রজেৎ। শ্রুত্বা ব্রতস্য মাহাত্মযং 

ব্রতমেতৎ চরত্তি যাঃ॥ ন কিঞ্িদুদ্ধতৎ 
লোকে তাসাং সত্যং বদাম্যহং । হরস্তি 
তাসাং পাপানি ঘাশ্চ কৃর্বস্ত্যহমিশং | 
নারায়ণৎ নমস্থৃত্য গ্রপূজ্য চ বিসজজর্য়েৎ। 
ইতি তবিষ্যপুরাণোক্তা ঘট্পঞ্ধমীত্রতকথা 

সমাপ্ত! ॥ পু 
পঞ্চমুথঃ (পুৎ) সিংহঃ| ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

শিবঃ ! ইতি হেমচন্দ্রঃ | তস্য নাঁম- 

বর্ণাদি যথা | শিবস্তত্র স্থিতঃ সাক্ষাৎ 
সর্ববপাঁপহরঃ শুভঃ | ম তু পঞ্চমুখঃ 
খ্যাতো। লোকে সর্ববার্থসাধকঃ | পঞ্চ" 

ব্রহ্মাত্বকো। যল্াভেন পঞ্চমুখঃ শ্থৃতঃ ॥ 

পশ্চিমে তু মুখে সদ্যো বামদেবস্তথো- 

ভরে | পূর্বে ততৎপুক্রধৎ বিদ্যাদঘোর" 
থাপি দক্ষিণে ॥ ঈশানঃ পঞ্চমে। মধ্যে 

সর্েষামুপরি স্থিতঃ । এতে পঞ্চ মুখা 

বৎস পাপদ্থা গ্রহনাশনাঃ ॥ অদ্যোজাতং 

ভবেচ্ছুক্ুৎ বানদেবস্ত পীতকহ | রজত্তৎ 

পুরুষে জ্েয়োইঘোরঃ কঃ স এব চ ॥ 

ঈশান পশ্চিমন্ড্রেষাং সর্ধদবর্ণসমন্থিতঃ। 
কামদঃ কামরূপা। স্যাৎ জ্ঞানাদারঃ শিখা 

আকহ ॥ ইতি দেবীপুরাণহ ॥ 

পঞ্চদুখী (ক্ট্রা) বাসকঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

জবাপুজ্পবিশেষশ্চ ? 

পঞ্চমুত্রা (ভ্্রী ) পুভায়াং কর্তব্যা পঞ্গপ্রকার- 
মুদ্রা । তদ্য! অনুষ্ঠান যথা! সম্যক 

প্রপুরিতঃ পুট্পৈহ করাভ্যাৎ কলিতো 
হগুলি: ( আবাহনী সমাধ্যাতো মুদ্রা 

দেশিকদভমৈঃ ৪১৪ অধোসুদী হিয়কে 
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স্যাৎ স্থাপনী সুদ্রিকা ভবে | ২। 

উচ্ছিতা্গু হিযোগাৎ সঙ্গিধা- 
পনী ॥ ৩ ॥ ঘন্তংপ্রবেশিতানুষ্ঠা সৈব 
সন্বোধনী মত! । ৪। উত্ভীনযুষ্টিযুগলা সং- 
মুখী করণী মত| 1৫] ইতি পুজাপ্রদীপঃ ॥ 

পঞ্চমৃত্রৎ (ক্রী) গবাজা মেষীমহিষীগর্দভীমৃত্রৎ! 

ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পঞ্চমূলৎ (কী) স্বনামখ্যাতপাঁচনং ৷ তং 

ত্রিবিধং বৃহৎ স্বল্পং তৃণাখ্যঞ্চ | আদ্যৎ বথা। 

বিন্বশ্যোণাকগাস্তারীপাটল৷ গরণিকারিকা 1 

কফবাতহরং শ্রেষ্ঠং পঞ্চমূলমিদৎ মহৎ ॥ 
দ্বিতীয়ং যথা । শলপরদী পৃষ্নিপর্মী বৃহতী- 
দ্বয়খোক্ষুরং। বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ 
পঞ্চমূলকৎ ॥ তৃতীয়ং যথা । কুশঃ কাশঃ 
শরো, দর্ভ ইচ্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবঃ। ইতি 
চক্রপাণিদত্তঃ | অপি চ। বিল্বাগ্রিমন্থ- 

শ্যোণাককাশ্মর্ধ্ঃ পাটলা তথা! জ্ঞেয়ং 
বৃহৎ পঞ্চমূলৎ পঞ্চমূলমিতি স্মৃতহ ॥ 

. শরেক্ুদর্ভকাশানাং নলন্য মুলমেব চ ॥ 

সৌশ্রুতথারক্ব তৃণাখ্যহ পঞ্চমূলকৎ ॥ 
ইতি শব্দচন্দ্রিক! ॥ 

পঞ্চদূলী (ত্র) স্বল্পপঞ্চমূলপাচনং। যথ।1 শাল- 
পর্ন পৃষ্সিপণ্ট হ্বহতী কণ্টকারিক1। তথা 

গোক্ষুরকঞ্চেব পঞ্চযুলী কনীয়নী ॥ ইতি 

শব্দচক্দ্রিকা £ ্ 

পঞ্চঘজ্ঞাঃ (দহ) গৃহস্থকর্তব্যপঞ্চপ্রকীরবজ্ঞ- 

বিশেষাঃ | যথা | ব্রহ্ঘজ্ঞো নৃযুভ্ঞশ্চ 

দৈবযজ্ঞশ্চ সভম। পিতৃযজ্ঞো ভূতিযজ্ঞঃ 
পঞ্চযজাহ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ইতি পান্সে 

_ জ্রিয়াযোগমারে ১৬ অধ্যায়ঃ ॥ শৃদ্রমধি- 

কৃত্য নমস্কারেণ মন্ত্রে পঞ্চযজ্ান্ন 
হাপয়েৎ। ইতি তিথ্যাদিতত্বং ॥ অস্য 
বিবরণং পঞ্চমহাযভ্রশবে দ্র্উব্যং ॥ 

পঞ্চরত্ুৎ (ক্রী ) পঞ্চানাৎ রত্বীনাৎ সমাহাঁরঃ 1 

তদধথা। কনকৃং ১ হীরক ২ নীলমণিঃ ৩ 
পদ্মরাগঃ ৪ মুক্তা € । যথা! । কনকৎ 

হীরকৎ নীলং পন্ররাগঞ্চ মৌক্তিকৎ । 
পঞ্ধরত্রমিদং প্রোক্তমষিভিঃ পূর্ববদর্শিভিঃ॥ 
রত্বানাঞ্চাপ্যভাবে তু ন্বর্ণৎ কর্ষার্দমেব বা। 
স্থবর্ণপ্যাপ্যভাবে তু 'মীজ্যৎ জ্ঞেয়ং বিচ- 
ক্ষণৈঃ॥ ইতি হেমাদ্রিঃ ॥ কনকরজত- 

প্রবালমৌক্তিকর/জপট্টাত্বকমিতি গোঁড়া: 
পঞ্চরদ। (ন্ত্রী) আমলকী । ইতি হারাবলী 

শব্দমালা চ॥ 

পঞ্চরক্ষকঃ (পুং) পক্তপৌড়বৃক্ষঃ ॥ ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পঞ্চরাত্রৎ ( ক্লী ) গ্রন্থবিশেষঃ। যথা । রাত্রঞ্চ 

জ্ঞানবচনং জ্ঞান পঞ্চবিধং ন্মৃতৎ 

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্ প্রবদস্তি মনীধিণঃ ॥ 

প্রথমৎ সাত্বিকং জ্ঞানং দ্বিতীয়ন্ত তদেব 

চ। নৈগুন্যঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ জ্ঞানঞ্চ সর্ববতঃ 
পরহ ॥ চতুর্থক রাজনিকৎ ভক্তন্ত্নাভি- 

বাঞ্ছতি। পঞ্চম তামমৎ ভঞনহ বিদ্বাং- 

স্তননাভিবাঞ্তি॥ জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তৎ 

পঞ্চরাত্রৎ বিদ্বুধাঃ ॥ তৎ সপ্তবিধং 
যথা! 1 পঞ্চরাত্রহ বগুবিধৎ জ্ঞানিনাং 

জ্ঞানদৎ পরং। ত্রাক্গং শৈবঞ্চ কৌমারং 
বাশিষ্ঠহ কাপিলং পরই ॥ খৌতদীয়হ 
নরিদীয়মিদ্হ সপ্তবিধং স্থৃতং £ ইতি * 

নারদপঞ্চরাত্রে প্রথনরাত্রং ॥ অপিচ। 
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পঞ্চকৎ পঞ্চরাত্রাণাং কৃষ্ণমা হাত্মযপূর্ববকৎ। 
বাশিষ্ঠৎ নারদীয়ঞ্চ' কাপিলং গোৌঁতমী- 
য়কং। পরং সনৎকুমারীয়ং পঞ্চরাত্রঞ্চ 

পঞ্চকং ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকুষ্ণজন্ম-' 
খণ্ডে ১৩২ অধ্যায়ঃ! এতদতিরিক্তানি 

হয়শীর্ষপৃরুঞ্রবাঁদিপঞ্চরাত্রাণি সন্তি ৷ পঞ্চ" 
নিশাঃ। যথ। ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রম্বা দশ- 

রাত্রমথাপি বা । লঙ্যনৎ সম্নিপাতেষু 

কুর্ধ্যাদারোগ্যদর্শনাৎ ॥ ইতি চক্রপাণি- 
দত্তঃ ॥ 

পঞ্চলক্ষণৎ (কী) পুরাণং। যথা । সর্গশ্চ 

প্রতিসর্গস্চ বংশো মন্বত্তরাণি চ। বংশীনু- 
চরিতক্েব পুরাৎ পঞ্চলক্ষণৎ ॥ ইত্য- 
মরভরতো৷ ॥ 

পঞ্চলবণৎ (ক্লী) প্ধানাৎ লবণানাং মমা" 

হারঃ | তদযথ! | কাচৎ | সৈদ্ধবং | 
সামুদ্রেং ॥ বিড়ং। সৌবচ্চলৎ। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পঞ্চলাঙ্গলকৎ (ক্রী) মহাদানভেদঃ। যথা। 

অথাতঃ সংগ্রবঙ্ষ্যামি মহাদানমনুভমহ | 

পঞ্চলাঙ্গলকৎ নাম মহ।পাতক্নাশনং ॥ 

পুণ্যাং তিথিং সমাসাদ্য যুগাদিগ্রহণা- 

দিকং। ভূমিদানৎ ততো দদ্যাৎ পঞ্চ 

লাঙগলকাহ্িতৎ ॥ কর্কট খেটকঞ্চাপি 
শ্ামহ বা শশ্কশালিনৎ 1 নিবর্তনশতং 

বাপি তদর্ঘং বাঁপি শক্তিতঃ £ সারদারু- 
ময়ান্ কৃত্াা হলান্ পঞ্চ বিচক্ষণঃ1 সর্ববোপ- 

করণৈধুক্জানন্যান্ পঞ্চ চ কাঞ্চনান্ ঘ বৃষ" 

লক্ষণসংযুক্তান্দশৈব তু ধুরদ্ধরান্। বর্ণ 
শৃ্ধাভরণান্ুজালাহগুলসৃষিতান্ রৌপ্য- 

পাদাগ্রতিলকানুক্তকৌশেয়ভূষণান্।-অ্রগৃ- 
দামচন্দনযুতান্ শালায়ামধিবাসয়েৎ | 

পর্জন্যাদিত্যরাদ্রেভ্যঃ পায়সৎ নির্ববপেহ 

চরুং। একন্সিম্নেব কুণ্ডে তু গুরুর্বস্মি 

নিবেদয়েৎ ॥ পালাশাঃ সমিধস্তদদাজ্যৎ 

কৃষ্ণতিলাংস্তথ!। তুলাপুরুষব কুর্ধ্যাৎ 

লোকেশাবাহনং বুধঃ ॥ ততো! মঙ্গল 

শব্দেন বুক্তমাল্যান্ঘরে! বুধঃ । আহছুয় 
দ্বিজদাম্পত্যৎ হেমসৃত্রানথুরীয়কৈঃ 1 
কৌশেয়বস্ত্রকটকৈর্মণিভিশ্চাপি পুঁজয়েৎ। 

শয্যাৎ সোপস্করাং তদ্দ্ধেনুমেকাং পয় 

স্বিনীং ॥ তথাফটাদশ ধান্যানি সমন্তাদধি- 

বাদয়েৎ। ততঃ প্রদক্ষিণত কৃত্বা গৃহীত" 

কুঙ্গমাঞ্জলিঃ ॥ ইমমুষ্চারয়েগন্ত্রমথ সর্ববং 

নিবেদয়েৎ। যন্মাদ্দেবগণাঃ সর্ব স্থাবর" 

রাণি চরাণি চ ॥ ধুরক্ষরান্গে তিষঠন্তি 

তম্মান্তক্তিঃ শিবেহস্ত মে। যন্মাচ্চ ভূমি- 

দানস্য কলাং নাহত্তি যোড়শীং ॥ দানা 

্যন্যানি মে ভক্তির এব দৃঢ়! ভবেৎ। 

দ্ণ্ডেন সগ্ডুহত্তেন ত্রিংশাদ গুন্লিবর্তনহ ॥ 

ত্রিভাগহীনং গোচম্দ্মানমাহ প্রজ!পতিঃ 

মানেনানেন যো দদ্যাৎ নিবর্ভনশতং 

বুধঃ ॥ বিধিনানেন তন্থাশ্ড ্ষীয়তে পাপ" 

হহতিঃ1 তদর্ধমথবা দদ্যাদপি গোচর্ম 

ম্বাত্রকং 1 ভবনস্থানশীত্রৎ ব। মোহপি 

পাপৈ প্রনচ্যতে £ বাবন্ডি লাগলকনার্থ- 

মুখানি ভুদেস্তাসাৎ পতি হিতুরঙ্গ জ- 
রোমকাণনি । তাঁবস্তি শহরপুরে বর্ধাণি 

তিষ্ঠেভুমিপ্রদানমথ যঃ কুরুতে মনুষ্য ৪ 
শন্ধর্ব্বকিমরহ্বরাহৃরসিছদহ ঘৈরাধুতচাদরা 



পঞ্চ ২৬১ গঞ্চব 

মুপেত্য মহদ্িমানহ | সম্পুজ্যতে পিতৃ-, 
পিতামহ্বন্ধুযুক্তঃ শস্তোঃ পুরৎ ত্রজতি 

চাঁমরনাষকঃ সন্ ॥. ইন্দত্বমপ্যধিগতং 

ক্ষয়মভ্যপৈতি গোুমিলাঙ্লধুরন্ধরসং- 
প্রদানাৎ। তম্মাদঘৌঘপটলক্ষয়কারিভৃষে- 
দ্গীনৎ বিধেয়মিতি ভূতিভবাভবায় ॥ ইতি 

পরমেশ্বরি। অশ্বথ্চ চতুর্দিস্ষু বৃহৎ" 
পঞ্চবটা ভবে [. যঃ করোতি মহে- 
শানি সাক্ষাদিক্্রসমো। ভবেৎ। ইহ লোকে 
মন্ত্রসিদ্ধিঃ পরে .চ পরমা গভিঃ ॥ 

ইতি হেযান্রীয় ব্রতখগুধৃতক্ষন্দপুরাণবচ- 

নানি ॥ 

মাংন্তে ২৫৭ অধ্যায়ঃ ॥ | পঞ্চবন্তুঃ (পুং) শিবঃ1 অস্ত মন্ত্র যথা। 

পঞ্চলোহৎ (ক্লী) সৌরাষ্্রকলোহং। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ £ 

পঞ্চলোহকৎ (ব্লী) পঞ্চানাং নোহকানাং 
ধাতুনাং সমাহারং। তদযথ! । স্ববর্ণরজত- 

তাঅবঙ্গনাগানি । ইতি রাঁজনির্ঘন্টঃ ॥ 
পঞ্চবটঃ (পু) উরস্কটঃ । তৎপধ্যায়ঃ ! 

জোটিঙ্গঃ ২ মহীত্রতী ৩ বালযজ্ছোপ- 

বীতকৎ ৪ । ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ " 
০১5 1যথ]) 

অশ্বত্থবিন্ববৃক্ষঞ্ণ বটধাত্রীঅশোককৎ। বটা- 

, পঞ্চকমিত্যুভৎ স্থাপয়েৎ পঞ্চদিস্কু চ। 

অশবগ্থং স্থাপয়ে€, প্রাচি বিল্ুমুত্তরভাগতঃ। 
বটহ পশ্চিনভাগে তু খাত্রীৎ দক্ষিণতন্তথা॥ 
অশোক বহিদিক্স্থাপ্যং তপস্যার্থংসথরে 

শ্বরি। মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং নুন্দরীং 

সুমনোহরাং ॥ প্রতিষ্ঠা কারয়েতন্থাযাঃ 
পঞ্চবর্ষোত্তরৎ শিবে 1 অনস্তফলদাত্রী 

সা তপস্কাফলদায়িনী ॥ ক্গ ? ইয়ং পঞ্চ- 

বটা প্রোক্তা বৃহৎপঞ্চবটাং শৃণু? বিনব- 

ৃক্ষৎ মধ্যভাগে চতু্দিকু চতুনটয়ং ৪ বট" 
বুক্ষৎ চতুছোণে বেদসহথ্যৎ প্ররোপয়েৎ। 

'অশোকহ বর্গুলাকারৎ . পঞ্চবিংশতি 
সম্মিতহ ॥ দিখিদিক্কালকী্ষৈ একৈকং 

সমন্তানাং স্বরাণান্ত দীর্ঘাঃ শেষাঃ সং 

বিন্দুকাঃ। ধ্কশূন্যাঃ সার্ঘচন্দ্রা উপাস্তে 

নাভিসংহিতাঃ | এভিঃ পঞ্চাক্ষবৈষ্মান্্ুং 

পঞ্চবক্তুস্য কীর্তিতৎ | ক্রমাৎ সম্মদ- 

সন্দোহমাদগৌরবসংজ্রকাঃ ॥ প্রাসাদস্ব 
ভবেহু শেষং পঞ্চমন্ত্রঃ প্রকীতিতাঃ। 
একৈকেন তথৈবৈকং বদ্তুৎ মন্ত্রেণ পুঁজ- 
যে ॥ একং সমুদিতৎ কৃত! পঞ্চভির্ধ্বা 

প্রপূজয়েৎ | প্রাসাদেনাথবা পর্চবন্ভৃৎং 
দেবং প্রপুজয়েত ॥ সম্মদাদিযু মন্ত্রেষু 

প্রাসাদন্ত প্রশস্যতে | শস্তোঃ প্রমাদনে- 

নৈব যন্মাদত্তস্ত মন্ত্রকঃ | তেন প্রাদাদ- 
সহজোহযৎ কথ্যতে খুনিপুঙ্গবৈঃ। তকমা 

সর্ব্বেহু মন্ত্রেমু প্রাসাদঃ শ্রীতিদঃ প্রভো:॥ 

আমোদকারকঃশস্তোর্খন্্রঃ সম্মদ উচ্যতে। 

মনঃপ্রপূরণশ্চাঁপি সন্দোহঃপরিকীত্িতঃ॥ 

আকর্ষকো ভবেম্মাদে। গুরুত্বাদেগীরবা- 
হরয়ঃ। এতদ্যত্তং সমস্ত মন্তরৎ শ্তোঃ 
প্রকীতিতং £ পঞ্চাক্ষরঞ্চ যমসন্ত্রং পঞ্চ- 
বক্ুম্থ কীতিতহ॥ স্বয়ন্তেনৈব সন্্রেণ 
আরাধয়তমীশ্বরং পের ধ্যানক শৃপুবক্ষ্যামি 
সম্যথেতালভৈরবে। পঞ্চবন্ুৎং নহাকায়ং 
 জটালুটবিভৃষিতং & চারুচন্রকলাযুক্ত 



গঞ্চৰ ২০৬২ পঞ্চশি 

মুদ্ধি ব্যালৌবসংগতৎ | বাহ্ভিদ্দশভি- 
ধ্তৎ ব্যাত্রচর্থান্বরাম্বরং ॥ কালকৃটধরং 
কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতৎ | কোটীর- 
বন্ধনং বাহুভূষণঞ্চ ভূজঙগমাঃ ॥ বিভূতিং 

সর্ধবগাত্রেযু জ্যোতন্লার্সিতস্বরোচিষৎ। 

ভূতিসংলিপ্তসর্ববাহ্গমৈেকৈকত্র ত্রিভি- 
স্ত্রিভিঃ ॥ নেত্রৈস্ত পঞ্চদৃশভির্জের্যাতিম্মততি" 
বিভুষিতং | বুষভোপরি সংস্থৃন্ত গজকৃন্তি- 

পরিচ্ছদং ॥ সদ্যোঁজাতৎ বামদেবমঘোর- 

ঞ্চ ততঃ পর । তৎপুরুষং যথেশানং 
পঞ্চবস্তুৎ প্রকীপ্তিতৎ ॥ সদ্যোজাতং 

ভবেদ্বস্ুৎ শুদ্ধন্ফটিকসশ্সিভং | পীতবর্ণং 
তথ সৌম্য বামদেবং মনোহরং | নীল- 
বর্ণঘঘোরন্ত দংস্্রাভীতিবিবদ্ধনং | রক্ৎ 

তৎপুরুঘৎ দেবং দিব্যসুভ্ভিৎ মনোহবং ॥ 
শ্যামলঞ্চ তখেশানত সর্ধদৈব শিবাত্মকৎ। 
চিন্তয়েৎ পশ্চিমে ত্বাদ্যং দ্বিতীয়প তথো- 

ভরে ॥ অঘোরং দক্ষিণে দেবং পূর্বের 

তৎপুরুষন্তথা। ঈশানং মধ্যতো ধ্যেয়ং 
চিন্তয়েস্তক্তিতৎপরঃ ॥ শক্তিত্রিশূলখট্াঙ্গ- 

বরদাভয়দৎ শিবং। দক্ষিণেঘথ হস্তেযু 

বামেঘপি ততঃ শৃণু॥॥ অক্ষবুত্রং বীজ- 

পুর ভুজগৎ ডমরূতপলং 1 অহৈষ্ব্ধ্য- 
সমাযুক্তং ধ্যায়েভু ঘদগতৎ শিবং ॥ ইতি 

কালিকাপুরাণে ৫০ অধ্যায়ঃ ॥ ক ] পঞ্চ" 

যুখরুদ্রাক্ষঃ ॥ যথা ক্কান্দে। পঞ্চবন্ডুঃ 

স্থযুৎকুত্রঃ কালানির্মটম নামতহ। অগম্যা- 
শমনাচ্চৈব অভক্ষ্যস্থ চ ভক্ষণাৎ। মুচ্যতে 

সর্ধবপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্তৃহ্য ধারণাঁৎ ॥ ইতি 
ভিথিতত্বং ৪ 

.পঞ্চবন্ধলং (ক্রী ) বন্ধলপঞ্চকং। যথা। , 

ন্যঞ্রোধোড়ুম্বরাশবপ্নক্ষবেতসবন্ধলৈঃ 

সর্ব্বেরেকত্র সংযুক্তৈঃ পঞ্চবন্ধলঘুচ্যতে | 
অপি চ।. ন্যখ্রোধোড়,মবরাশ্বথপ্রক্ষপিপ্লল- 

পীতনাঃ। ক্ষীরিবৃক্ষাশ্চ পঞ্ষিষাৎ বন্থলং 

পঞ্চবন্কলং ॥ ইতি শব্দচক্দ্রিকা॥ অস্ত 

গুণাঃ। পঞ্চেতে শ্গীরিণো বৃক্ষান্তেষাং ত্বক 
পঞ্চলক্ষণং | তৃক্পঞ্চকং, হিম গ্রাহি 

ব্রণশোথবিসর্পজিৎ ॥ ইতি রাজনির্ঘস্টঃ | 
পঞ্চবাণঃ ( পুং ) কামদেবঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ.| 

পথশনাং বাণানাং সমাহারে ক্লী | পঞ্চ" 

বাণবিশিক্টে তরি ॥ 

পঞ্চশরঃ (পুং) কন্দর্পঃ। ইত্যগরঃ॥ অস্থা 
পঞ্চ শরাণি বথ!। সম্মোহনং সমুদ্ধেগবীজং 

স্তস্তনকারণং । উন্মভবীজং ভ্রলনং শশ্ব 

চ্চেতনহারকৎ॥ ইতি ত্র্গবৈবর্তে শ্রীবুঞ্চ 
জন্মথণ্ডে ৩২ অধ্যায়ঃ ॥ অপি চ। মম্মো- 

হনোম্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা । স্তন" 

শ্চেতি কামন্ত পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ 

পঞ্চ, ইন্দডরিয়ার্থাঃ শরা অক্তেত্যন্যে | ইতি 

ভরতঃ ॥ 

পঞ্চশস্যৎ (কী) শব্যপঞ্চকহ। তভু ধান্য- 

সুদগতিলযবশ্বেতসর্ষপন্ূপহ | সর্নপন্থানে 

মাষোহপি । ইতি ছুর্গোসবপদ্ধতিঃ ॥ 
পঞ্চশাখঃ (পু) হস্তঃ | ইতামরঃ1 পঞ্চানাহ 

শাখানাংৎ সগাহারে কী 1 পঞ্চশাখা 

বিশিক্টে তরি ॥ 
পঞ্ষশিখঃ (পু) মিংহঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 

ধন্মস্য হিৎসাভার্ধযায়া, জাতো মুনি 

বিশেষঃ। যথা। ধর্দুস্য ভাব। হিহনাথ্যা 
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তদ্যাৎ পুভ্রচভ্উযৎ | সম্প্রাপ্তৎ 'মুনি- 
শানদিল যোগশাস্ত্রবিচারকৎ ॥ জ্যেষ্ঠঃ সনৎ- 

কুমারোহভূদ্িতীয়স্চ সনাতনঃ। তৃতীয়ঃ 

.সনকো! মাম চতুর্ঘণ্ড সনন্দনহ ॥ সাংখ্য- 
বেতারমপরৎ কপিলং বোটুমাস্থরিং | 

দুষ্টু! প্চশিখং ভেষ্ঠৎ যোগুক্তৎ তাপো 
নিধিং ॥ জ্ঞানযোগহং নতে দছ্যর্জ্যায়াং 
সোৌহপি কনীয়মাং॥' ইতি, বামলে ) 

€০ অধ্যায়ঃ ॥ - 

পঞ্চশুরণঃ ( দুং ) পঞ্চপ্রকারশুরণঃ। তদঘথা। 
অত্যন্্পর্ণী কাশীরঃ মালাকন্দঃ শূরণঃ 

শ্বেতশুরণশ্চ। তথাহি। অত্যন্রপর্ণীকাণ্ীর- 
মালাকন্দদিশুরণৈঃ | কঈ৯প্তো ভবতি 

যোগোহয়ৎ পঞ্চশূরণসংজ্ঞকঃ ॥ ইতি রাঁজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 
পঞ্চশৈরীষকৎ (লী) শিরীষবৃক্ষ্য কুন্মমূল- 

ফলপত্রত্চঃ | ইতি রাজনির্ঘটঃ ॥ 
গঞ্ষাঃ (তরি) পঞ্চ ব! ষড়ু! পবিগাণং যেমাং 

তে । বহুবচনা্তোইয়ং শব্দঃ| ইতি সুষ্ধ- 

বোধব্যাকরণং ॥ | 

পঞ্চদিকৌষধিঃ (পুং) পঞ্চপ্রকারৌধিবিশেধত1 
যথা । তৈলকন্দহবধাকন্দক্রোড়কন্দরুদ, 

স্তিকাঃ। সর্পনেত্রযুতাং পঞ্চসিদবৌষধিক- 
সহজ্ৰকঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘপ্ঃ ॥ 

পঞ্চন্গন্ধকছ (ব্রী ) পৃ্পরকারনুগন্ছিদ্রব্যৎ ॥ 

বথ1। কুহ্বদানি লবঙ্গন্য তথা কক্ষোল- 
-কাগুয়োহ। জাতীফলানি কর্পুরমেতহ পঞ্চ, 

হুণহকহ ॥ ইতি শব্দচজ্িকা £ পি 

চা ব্পুরকক্ষোললবন্গ পু্পগুব্কজাতীফল 

পঞ্চকেল। বমাংশভাগেন চ যোছ্রিতেন 

মনোহবং 'পঞ্চহগন্ধকং স্যাৎ ॥ ইতি 

বাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

গঞ্চসুনা (স্ত্রী) পঞ্চপ্রকারপ্রানিবধস্থানহ । 

- যথা ।.পঞ্চসুন। গৃহস্থস্য চুল্লী প্ষখপ- 

স্কর। কণুনী চোদকুস্তশ্চ বধ্যতে যাশ্চ 

বাহয়ন্ ॥ ইতি শুদ্ধিতত্ৎ ॥ তঙ্জন্যপাপৎ 

গৃহস্স্য প্রতিদিনং ভবতি তস্য গ্রায- 
শ্চিতৎ বৈশ্ঠাদেবঃ। যখ|া লৌকিকে 

বৈদিকে বাপি হুতোচ্ছিষ্টে জলে ক্ষিতৌ। 

বৈশ্বদেবস্ত কুব্বীত পঞ্চসুনাপনুত্তয়ে ॥ 
ইতি আহিকতত্রপুতশীতাঁতপবচনং ॥ 

অশোচকালোৎপন্নপঞ্সূনাদিজন্যপাপস্য 
দানাদিনাশ্বত্বং যথা! দশাহাতু পরং 
সম্যক্ বিপ্রোহধীয়ীত ধর্ম্মবিৎ। দানঞ্চ 

বিধিন! দেযমশুভান্তারকৎ হিতৎ ॥ ইতি 
শুদ্ধিতত্বধৃতসন্বর্তবচনৎ ॥ 

পঞ্চস্বরা (ক্ত্রী) প্রজাপতিদাসবৈদ্যকৃতশিশ* 

রিষউমাতৃরিউপিতৃরিউন্দ্ীপুংনপুখনকজ্ঞান- 
সুখদুষ্থরিউচ্ছেদাদিযোগমৃত্যুজ্ঞাননিণয় 
ইতি সপ্তাধ্যায়াত্বকজ্রোতিগ্র গুবিশেষঃ। 
যথা । পঞ্চরাভিধানঞ্চ গ্রন্থৎ নিদ।ন- 

সম্মতৎ £কিঝিছুদ্বেশগম্যঞ্চ স্ল্নৎ বহ্ষ্যামি 

শাশ্বতৎ € ইতি তত্রৈব ॥ 
পঞ্্রোদয়ঃ (পুহ ) জ্যোতিংশান্্বিশেষই ॥ 

বথা। কালং বক্ষ্যামি সংসিদ্ধ্যে কু 

পঞ্চস্বরোদয়াহ | রাজা সাজা উদাদা চ 

পীড়া সৃত্যন্তথৈব চর আ ইউএও 
স্বরাশ্চ লিখেশ পৰ্ণাঘিকোষ্ঠকে । উর্দ- 

ভিধগ্গতৈরেখৈঃ ষড়্বহি্রমমাগতৈহ ॥ 
তিথী একাপ্নিকোষ্ঠেমু ভরযো রাজাথ 
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. মাঁজয়!। উদাস পীড়া স্ৃত্যুশ্চ কুজঃ দোম- 
সুতঃ ক্রমাঁ ॥ গুরুশুক্রশনৈশ্চররবিচন্দ্র! 

যথোদিতৎ | রেবত্যাদিশিবান্তাশ্চ খক্ষা- 

শ্চ প্রথমা কলাঁঃ ॥ পঞ্চপঞ্চান্যত্র ভানি 

চৈত্রাদ্য উদ্য়স্তথ।। ঘাদশাহ। ছয়ে। মাস। 

নান্গ আদ্যক্ষরৎ তথা ॥ কলা লিঙ্গপ্চ যা 

তিষ্ঠেৎ পঞ্চমস্তস্য বৈস্বতিঃ। কল! তিথি- 
স্তথা বাঁরনক্ষত্রং মাসমেব চ॥ নামো- 
দয়স্য পূর্ববঞ্চ তথা ভবতি নান্যথা। ইতি 
গরুড়গুরীণৎ ॥ 

পঞ্চক্ষারগণঃ (পুৎ) ক্ষারপঞ্চকং। পঞ্চলবণং | 

যথ!। ক্ষারৈস্ত পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ পঞ্চক্ষারা 
ভিধোগণঃ। কাঁচসৈ্ধবসা মুদ্রেবিট্সৌবর্চ- 
লকৈঃ সমৈঃ ॥ স্যাৎ পঞ্চলবণং তচ্চ 

মৃজ্জোপেতৎ বড়াহায়ৎ। ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পঞ্চাগ্সি (রী) পঞ্চানামরীনাং সমহারঃ। 
অস্য বিবরণং পঞ্চাতপশব্দে দ্রষব্যং ॥ 
শরীরহ্থপঞ্চাগ্রয়ো যথা । উদরে গার 

পত্যারিরমধ্যদেশে ভু দক্ষিণ; । আস্য 
আহবনোইগ্লিম্চ সত্যঃ পর্ব চ যুর্ধনি ॥ 

যঃ পঞ্চায়ীনিমান্ বেদ আহিতামিঃ স 

উচ্যতে । ইতি গরুড়পুরাণং ॥ 
পঞ্চাঙ্গৎ (রী) একবুক্ম্য ত্বক্পত্রপুষ্প- 

মুলফলানাং সমাহারঃ। যথ|। ত্বব্পাত্র, 

কুহ্থৃমৎ যুলং ফলমেকস্য শাখিনঃ 1 একত্র 

মিলিতঞ্ৈতত পঞ্চান্গমিতি সহভ্িতৎ ॥ 

ইতি রাজনির্ঘষটঃ 1 পুরশ্চরণবিশেষঃ | 
বথা। জপহোঁমে তর্পনঞ্চাঁভিষেকে! বিপ্র- 

ভোজনহ। পঞ্চান্গোপাসনং লোকে পুর- 

শ্চরণৃমিষ্যতে ॥ ইতি তন্ত্রসারঃ ॥ বার- 
তিথিনক্ষত্রযোগকরণাত্মকপঞ্জিকা । যথা! 

তিথির্বারশ্চ নক্ষত্রেং যোগঃ করণমেব চ। 

পঞ্চাঙ্গস্য ফল শ্রুত্বা গঙ্গান্নানফলং 

লভেৎ ॥ ইতি জ্যোতিষং ॥ | 
পঞ্চাঙ্গঃ (গুহ) কমঠঃ ॥ ইতি শব্দমালা ! 

অশ্ববিশেষঃ1 তৎপর্যায়ঃ। পঞ্চভদ্্রঃ ২ 

পু্পিততুরঙ্গমঃ ৩। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 
প্রণামবিশেষঃ | যথা | বাহ্ভ্যাঞ্চের 
জানুভ্যাং শিরসা বচস। দৃশী ॥ পঞ্চাঙ্গে! 

হয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজা প্রবরাবিমৌ 
ইতি তন্ত্রসারঃ ॥ 

পঞ্ধাঙ্গগণ্তঃ (পুৎ ) কচ্ছপঃ। ইতি ভ্রিকাণ 
শেষঃ ॥ 

পঞ্চাঙ্কুলঃ (পু) এরগুরৃক্ষঃ॥ ইতামরঃ ॥ 

পঞ্চা্ুলপরিমাণযুজে তরি ॥ 

পথ্ণঙুলিঃ (তরি) পঞ্চানথুলয়ো যস্য সঃ। ইতি 
ব্যাকরণং 1 

পঞ্চাহুলী (ভ্্ী) তক্রাপ্বাক্কুপঃ॥ ইতি রাজ- পু 
নির্ধপ্টঃ ॥ 

পঞ্চাতপা (ভ্ত্ী) তপস্যাবিশেষঃ | যথ!। চর্ধ্যা 
পঞ্চাতপাচিস্তা শান্তবী শাস্তবো জপঃ। 

'্ছিয়ৈর্দারুভিঃ শু দৈশ্চতুর্দিস্ষু চতুদ্কতহ 
বহিসংস্থাপনহ শীয়ে তীত্রাহশুস্তত্র 
পঞ্চমঃ॥ হস্তান্তরে চতুর্বহীন্ কৃত্বা 

বৈশ্বানরেডিনা। ॥ তত্মধ্যস্থা সৃর্ধ্যবিশ্ 
বীক্ষন্তী বহুলাংগুক1॥ ইতি কালিকা- ' 
পুরাণে ৪২ অধ্যায়ঃ ॥ 

পঞ্চাননঃ (পুহ) শিবঃ | বিহহঃ | ইতি 
মেদিনীঃ অত্যুগ্রঃ । ইতি শ্রন্াবলী 



গঞ্চায়া ২০৬৫ পচাৎ 
পঞ্চামরাঃ (স্ত্রী ) পঞ্চপ্রকারামরলতাদি | 

বথ!। একা ভূ অমরা| দুর্বব ত্য গ্রন্থি 
সমানয়েৎ। অন্য তু বিজয়া দেবী সিদ্ধি- 
রূপ। নরম্বতী”॥ অন্যা তু বিল্লপত্রন্থা 
শিবসন্তোষকারিণী । অন্যা তু যোগ- 
দিদ্যর্থে নির্ঘন্তী চামরা লতা! ॥ অন্যা তু 

কালভুলসী শ্রীবিষ্ঠোঃ প্রিয়তোষণী। এতাঃ 

পঞ্চামরা জেরয়া যোগনাধনকন্মণি ॥ ইতি 

খরুদ্রযাদলোত্বরখণ্ডে ৩৬ পটলহ ॥ 

পঞ্চান্কতহ (রী ) শর্করাহ্প্ধঘতদধিমধুঘটিত | 
যথা । দুগ্ধৎ সশর্করকৈব দূত দধি তথ| 
মধু । পঞ্চান্বতমিদৎ প্রোক্তৎ বিধেয়ং 

সর্বকর্শস্থ ॥ গর্তবতীত্যস্তদ্দানস্য দিনং 

যথা। রেবত্যশ্থিপুনর্ববহৃদ্য়মরুন্মুলানুরাধাণ 

মঘাহস্তাসুভরফন্তনীযু ভৃগুজে জীবার্ক- 

বারে তখ|। লগবর্ষোড়পশোভনেষু নিয়তং 
সন্ত্যজ্য রিক্তা ভিথিং দেযৎ মাসি চ 
পঞ্চমেযু করণে পঞ্চাম্বতৎ যোধিতাং | 

ইতি জ্যোতিস্তত্বং | 
পঞ্ধাস্থৃতযোগঃ (পুহ) গুড়চীগোক্কুরসুশলী- |. 

যুস্ডিকাশতাবরীণাৎ সংযোগ | -যথা। 

গুড়চী গোক্ষুরকব নুশলী যুখিকা তথা 
শতাবরীতি পঞ্চানাৎ যোগঃ পঞ্চাযৃতা 

ভিধঃ॥ ইতি রাজ নির্ঘন্উঃ ৪ 
পঞ্চান্ায়ঃ (পু) শিবন্ত পঞ্চবন্তুবিনির্গতক্তত্ত্র- 

শান্্রবিশেষঃ | যথা । পুর্ববানায়ঃ পুর্ববসুখঃ 
পশ্চিমঃ পশ্চিমামুথঃ 1 দক্ষিণে! দক্ষিণ- 

-্ঘছূত্ররশ্চোতরঃ পরঃ হ নিরুত্তরহ তথ! 
চোর্ধৎ দিন্যান্তাগমরূপিণহ ॥ উর্ভাছায়, 

-পবিজ্ঞানৎ নাল্নন্ত তপসঃ কলমিতি ৪ 
৮ 

অন্যত্র | পূর্ববানায়ঃ শব্দরূপো দক্ষিণঃ 

কর্ণরপকহ | পশ্চিমঃ প্রশ্নরূপঃ স্তাছুতর- 

শ্চোত্তরস্তথা॥ উর্ধান্ায়্তদ্ববোধং কেবলা- 
নুভবাত্বকঃ | ইতি ভৈরবতন্ত্রং ॥ মম 
পক্ষমুখেভ্যশ্চ  পথ্চান্ায়াঃ সমুদগতা 
ইত্যাদি। ইতি কুলার্ণবতন্ত্রৎ ॥ ক ॥ 
বিভাব্য মুখপন্মৎ হি শিবস্য বরবর্ণিনি। 

সদ্যোজাতং বামদেবমঘোরঞ্ ততঃ পরৎ। 

তৎপুরুষং তথেশানহ পঞ্চবন্জুৎ প্রকীত্রিত! 
সদ্যোজাতঞণ বৈ শুরং গুদ্বপ্ষটিকসননিভৎ। 
পীতবর্গ তথ! সৌম্যং বামদবেৎ নমো" 

হরং॥ কৃঝ্বর্ণমঘোরঞ দনৎ ভীমবিব- 

দ্ধনং। রক্তৎ ততপুরুষং দেবি দিব্যধূণ্তি 

মনোহরং ॥ শ্টামলঞ্চ তথেশানং সর্ববদেব- 

শিবাত্ুকৎ | চিন্তয়েৎ পশ্চিমে চাদ্যং 

দ্বিতীয়ঞ্চ, তখোভরে ॥ অথোরৎ দক্ষিণে 
, দেবং পূর্বেবে তৎপুরুষং তথা । ইঈশানং 
মধ্যতো। জ্ঞেয়ং চিন্তয়েন্তক্তিতত্গরঃ [ 

ইতি নির্বাণতত্ত্রে ৬ পটলঃ ॥ *্ 1 অন্যৎ 

ষড়া্গায়শবডে দ্রব্যং ॥ 

পঞ্চাত্রৎ (ক্লী) বৃক্ষবিশেষাণাৎ বমাহারঃ ॥ 

বথা। অশ্বথমেকং পিউুমর্দদেকত স্যঝোধ" 
মেক দশ পুষ্পজাতীঃ। দে দে তথ! 

দাড়িমমাভুলক্গে পঞ্চাত্রবাপী নরকং ন 

যাতি£ ইতি বরাহপুরাণং ঘ অপি চ॥ 

অশ্বথ একঃ পিচুমর্দা একো ছে চক্পকৌ 
ত্রীণি চ কেশরাণি | সপ্ডাথ তালা নব 

নারিকেলাঃ পঞ্চাজরোপী নরকং নযাতির 

ইতি তিথিতন্ৎ এ 

পঞ্চানং কৌ) অন্পঙ্ষকহ। যথা । কেলে 
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দাড়িমবৃক্ষান্ৈরভ্রবেতসসংযুতৈঃ 1 চতু- 
রল্্চ প্ধন্্ৎ মাতুলঙগসমন্থিতৎ ॥ ইতি 
শব্দ্চক্জ্রিকা ॥ 

পঞ্ধারী (তরী) শারিশুঙ্গলা। ইতি শব্দমালা ॥ 
পঞ্চার্জিঃ [স্] (পুহ), বুধগ্রহঃ | ইতি 

ব্রিকাগুশেষঃ ॥ রঃ 
পঞ্চালঃ ( পুং) 'দেশবিশেষঃ | ইত্যুণাদি- 

কোষঃ ॥ তগ্য বুুৎপত্তির্ষথা । হর্য্যস্বান্মুদ্- 

এলন্ঞ্ীয়বৃহদিযুষবীনরকাম্পিল্বনংজ্ঞাঃ | 

পঞ্চানাষেতেযাঁৎ বিষয়াণাং রক্ষণায়াল- 

মেতে নৎপুভ্রা ইতি পিত্রাভিহিতা৷ ইতি 
পঞ্চালাঃ। ইতি বিঞ্ুুপুরাণে ৪ অংশে 

১৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

পঞ্চালাঃ ( পু) নীরুদ্ধিশেষঃ। বহুবচনান্তো- 

হয়ং। ইতি মেদিনী॥ , 

পঞ্চালিকা (তত্র ) পুন্তলী। ইত্যমরটাকায়াং 

ভরতঃ ॥ 

পঞ্চালী (ভ্ত্রী) বন্ত্রাদিকৃতপুভ্রিকা । কানির 
পুতুল ইতি ভাঁষা। গীতবিশেষং। পাঁচালী 
ইতি ভাষা | ইতি মেদিনী ॥ শাবি- 

শৃঙ্খলা । ছক্ ইতি ভাষা! । ইতি ত্রিকাণু- 

শেষ ॥ 

পঞ্চাবটৎ (ব্লী ) উরস্কটং | বালোপবীতং । 

ইতি হারাঁধলী ॥ 

পঞ্চবন্ুঃ (পু) শবঃ ॥ ইতি ভ্রিকাশুশেষঃ ॥ 

" পঞ্ষাবস্থাযুক্তে ভি ॥ 

পঞ্চাশ (তরি) সংখ্যাবিশেষঃ | পঞ্চাশ ইতি 

“ ভাষা । ইতি জ্যোতিষং ॥ 

পঞ্চান্যঃ (পুৎ) সিংহঃ। ইত্যমরঃ 1 
পক্ষীকবণহ (জ্রী ) পঞ্চভূভীনাৎ ভাগবিশেষেণ 

মিশ্বীকরণৎ। যথা । পঞ্ষীকরণত্ত্র আকা 

শাদিপঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য 
তেধু দশছু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ 

পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুদ্ধা সমং বিভজ্য 

'তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাৎ স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ- 

ভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোৌজনং। 

তছুক্তং। দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুদ্ধা 

প্রথমৎ পুনঃ । স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈধ্ধো- 
জনা পঞ্চ পঞ্চ তে ইতি ॥ ঁন্তা- 
প্রামাণ্যৎ নাশহ্কনীয়ৎ ত্রিবৃৎকরণশ্রুক্তেঃ 

পঞ্চীকরণস্তাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ | পঞ্চানাং 

পঞ্চাত্বকত্বে সমানেহপি তেষু চ বৈশি- 

ফ্যাভু তথাদস্তদ্বাদ ইতি ম্যায়েন আকা 
শাদদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি। তদানীমাকাশে 

শব্দোহভিব্যজ্যতে। বায়ো শ্্পশো। 
অগ্লৌ শব্বস্পর্শরূপাণি। অপ্দূ শব্দন্পর্শ 
রূপরসাঃ। পৃথিব্যাৎ শব্দম্পর্শরপরস" 
গন্ধাম্চ । এতেভ্যঃ প্চীকৃতেভ্যো ভূতেতাঃ 
ভূভূবিঃ স্বর্শহর্জনস্তপঃ সত্যমিত্যেতমাম 

কানানুপধ্যুপরি বিদ্যমানানাং তল" 

বিতলম্তলরসাতলতলা তলমহাতলপাতা- 

লনামকানাহ অধোহধে। বিদ্যমানানাং 

লোকানাং ত্রদ্মাগুস্ত তদন্তর্গতচতুর্বিধকুল" 

শরীরাণামননপানাদীনাথেশৎপত্তির্ভবতি | 

ইতি বেদান্তসারঃ ॥ 
পক্ষেন্দ্রিয়ং (ক্র) পঞ্চানাহ জ্ঞানেন্দ্িয়াণাহ 

সমাহারঃ। ঘথ1। শ্রোত্রহবড্রেরদনস্রাণং 

পঞ্ষেন্দ্রিয়াণিচ । ইতি শব্দচন্দ্রিকা ॥ পঞ্চ 

কর্দেন্দ্িয়ক্ 
পঞ্ষেষুঃ ( পুৎ) কামদেবঃ | ইতি হলাযুধঃ ॥ 
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পঞ্চোপবিষৎ (ব্লী) উপবিষপঞ্চকৎ | যথা । 

বু্র্ককরবীরাণি লাঙ্গলী বিষমুষ্টিকা । 

এভান্যুপবিষাণ্যাহঃহ পঞ্চ পাণ্ডিত্য- 

শালিনঃ ॥ ইতি রাঁজনির্ঘণ্ঃ ॥ 

পঞ্চো্াথঃ ( পুং ) আহারপাচকশরীরস্থপঞ্চা- 
গ্রয়ঃ । যথা | ভৌমাপ্যামেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চ" 
স্মাণঃ সনাভসাঃ। পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ 

স্বান্ পাধিবাদীন্ পচন্ত্যন্!, পািবাঃ 

পাথিবানেব শেষাঃ শেষাংশদেহ্গান্॥ 
ইতি সারকৌমুদী ? 

পঞ্জবং (ক্রী) কায়াস্থিবৃন্দং 1 শবীরাস্থিপগ্ুরং | 

পক্ষ্যাদিবন্ধগৃহৎ | পিঁজ্রা ইতি ভাষা । 

. ইত্যমরভরতৌ ॥ ততপধ্যায়ঃ। শালারং ২1 
ইতি জটাধরঃ ॥ 

পঞ্রঃ ( পুং ) শরীরৎ । ইতি ব্রিকাণ্ুশেষঃ ॥ 

দেহাস্থিসমৃহঃ। তৎপর্য্যায়ঃ | কঙ্কালঃ ২ 

দেহবন্ধাস্থি ৩। ইতি জটাধরঃ ॥ কলি- 
যুগং। গবাঁং নীরাজনাবিধিঃ ॥ ইতি সার- 

স্বতাভিধানৎ ॥ 

পগ্ররাখেটঃ (পুং) মতস্যমারণোপায়ঃ। পোলে। 

ইতি ভাষা । তৎপধ্যায়১1 প্রবঃ ২ 

পলবঃ ৩। ইতি ভ্রিকাণ্ুশেষঃ ॥ 

পঞ্জলঃ (পুঙ) কোলকন্দঃ। ইতি রাঁজ- 

নির্ধনঃ ॥ $ 

পঞ্জিঃ [ত্ী) সুত্রনালিকা। পাঁইজ ইতি 

ভাষ!॥ ইতি শব্দমাল। ॥ পঞ্জিকা চ॥ 

পঞ্জিকা (ভ্ত্রী) তুলনালিকা । পাঁইজ 'ইতি 
ভাষা । ইতি হারাবলী ॥ টীকাবিশেষঃ॥ 

ঘা | টাকা নিরন্তরব্যাখ্যা পশ্থিকা পদ- 
ভঞ্সিকা 1 ইতি হেমচন্দরুঃ ॥-অগ্রসন্ধানী । 

, ইতি ভ্রিকাগশেষঃ ॥ পঞ্চাঙগং ৷ গাঁজি 
ইতি ভাষা । তৎশরবণফলং যথা! বারো 

হরতি ছুংন্বপ্রৎ নক্ষত্রৎ . পাঁপনাশনং | 
তিথিরবতি গঙ্গায়! যোগঃ সাগরসঙ্গনঃ ॥ 
করণং পর্ববতীর্ধানি শ্রয়তে দিনপঞ্জিকা | 

ইতি দৈবজ্ঞাঃ | অপি চ। ভুঃস্বপ্রনাশকো! 
বাবো নক্ষত্র পাপনাশনৎ | তিথিরায়ু- 

ফ্রী প্রোক্তা যৌগো বুদ্ধিবিবর্দকঃ ॥ 

চন্দ্রঃ করে!তি . সৌভাগ্যমংশক্ঃ গুভ- 

দায়কঃ | করণাললভতে লক্গমীৎ যঃ শুণোতি 
দিনে দিনে ॥ ইতি জ্যোতিশ্তত্বে ববাহ্- 

বচনৎ ॥%] নিঃশেষপদব্যাধ্যান্রী। তিথি- 

বারাদিজ্ঞাপিকা। আয়ব্যয়লিখনার্থা চ। 
ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ ॥ - 

পঞ্জিকারকঃ (গুহ) কায়ন্থজাতিঃ। যথা । অথ 

কায়স্থঃ করণঃ পপ্রিকারকঃ। ইতি জটা- 
ধরঃ ॥ পপ্রিকাকারশ্চ ॥ 

পন্জী (জ্ত্রী) পঞ্জিঃ॥ নালিকা। ইতি শব্দ- 
মাল! ॥ পণ্জিকা। পাঁজি ইতি ভাষা। 

যথা । দৈবজ্ঞবভ্ভেণ শৃণোতি পল্ভীৎ শক্র- 
ক্ষয়ং ঘাতি শশীব কুষ্েে | ইতি দৈবজ্ঞাঃ ॥ 
গ্রন্থবিশেষঃ 1 যথা । প্রণম্য বিক্ষেশ্বর- 

পাদমাদে সরম্তীং তাং কুলদেবতাঞ্চ ॥ 

শিশুপ্রবোধায় কুলম্ পণ্তী বিবিচ্যতে 

শ্রীযুতমিঅকেন ॥ ইতি গ্রবানন্মিশ্রঃ ॥ 
পন্জীকরঃ (পুহ) কায়স্থঃ। যথা | কায়স্ছে 

. কুটকৃৎপণ্তীকরৌ ॥ ইতি ভ্রিকাু 

শেষং ॥ - 
পট গতৌ।।. ইতি কবিকল্গদ্রুমঃ ॥ পটতি | 

ইতি ছুর্গাদাসঃ £ 
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পট ক ত্বিষি'। ইতি কবিকল্সদ্রমঃ ॥ ক পাট- 

ফতি। ত্বিষি দীপ্ত । ইতি ছুর্থাদানঃ | 

পট ৎ ক বেউনে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ 
গ্রন্থনে। ইত্যন্যে। পটয়তি - মালাং 

মালিক | ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পটং (রী) ছদিং। চালং। ইতি পটলশব্দ 

টাকায়াং ভরতঃ ॥ 

পটঃ (পু কী) শোভনবন্ত্রং। তৎপর্যায়ঃ। 

স্বচেলকঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ চিত্রপটঃ। 
ইতি মেদিনী ॥ তস্য লক্ষণং যথ1। পটস্ক 
লক্ষণৎ বক্ষ্যে যথা সিধ্যন্তি সাধকাঃ। 

* শ্রস্থিকেশবিহীনে তু অজীর্ণে মমতন্তকে ॥ 

অস্ফার্টিতে অচ্ছিপ্্ে তু স্থলেনৈব সমা- 
লিখে । যোগিনী বূপিণী কার্ধ্য। জয়াদ্যৈঃ 
পরিবারিতা॥ বৃদ্ধেন চ ভবেদ্দ্ে! ব্যাধিতে 

ব্যাধিতো ভবেৎ। কুরূপেণ কুরূপস্ত 
মূর্খেন তু ন পুজ্যতে ॥ লেখকন্য তু 

যন্্রপৎ চিত্রে ভবতি তাদৃশং। ইতি 
দেবীপুরাণং ॥ 

পটহ (পু২) পিয়ালবৃক্ষঃ। ইতি মেদিনী॥ 

পুরস্কতঃ | ইতি বিশ্বঃ ॥ 
পটকঃ ( পুং ) শিবিরং | ইতি শব্দমাল! ॥ 

পটকারঃ (পু ) তন্ত্রবায়ঃ॥ চিত্রকরঃ। পট 
শোঁভনবন্ত্রৎ চিত্রপটৎ বা করোতীতি 

ব্যুৎপত্ত্যা ষণ্প্রত্যয়নিষ্পম্নঃ ॥ 
-পটবু্টী (্ত্রী) বন্ত্রবেশ্ম । ভীবু ইতি ভাষা । 

তৎপধ্যায়ঃ ৷ কেণিকা ২ গুণালয়নিকা ৩। 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পটচ্চরহ (কী) জীর্ণবন্ত্রৎ | ইত্যমরঃ ॥ চৌরে 
পু ইত্যমরটীকায়াং রদানাধঃ £ 

পটমগুপঃ (গু) পটকুটা | ইতি শবা- 
চন্দ্রিকা ॥ 

পটময়ং (ক্লী) ব্ত্রধৃহং। যখ|। পটবাপঃ 
পটময়ং দুষ্যৎ বন্্রগৃহং স্থলং । ইতি 
ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ শাটি। যথা। পটবাসঃ 

পটময়ৎ শাটী শাটিক ইত্যপি। ইতি শব্দ- 

রত্বাবলী ॥ 

গটরকঃ (পুং) গুন্দ্রবৃক্ষঃ । 

নির্ধন্টঃ ॥ 

পটলং (লী) ছদ্দিঃ। চাল ইতি ভাঁষ! | নেত্র" 

রোগঃ | ইত্যমরঃ ॥ পিটকঃ। পরিচ্ছদঃ। 
তিলকঃ। সমূহে ব্রী স্ত্রী । ইতি মেদিনী। 
দুন্টেরাবরকং। চক্ষুর পরদ! ইতি ভাষা। 
যথা । প্রথমে পটলে দোষো যস্য দৃষ্ট্যাং 
ব্যবস্থিতঃ। অব্যক্তানি সর্ূপাণি কদাচি- 

দথ পশ্ঠতি ॥ ইতি মাধবকরঃ ॥ দৃষ্ট্যাং 
চত্বারি পটলানি। রসরক্তাশ্রয়ং বাহাং 

দ্বিতীয় মাংসসংশ্রয়ং তৃতীয়ং মেদ£" 

সংশ্রিতৎ চতুর্থ কালকাস্থিমংশ্রিতং | 

তথ। চ স্থশ্রুতঃ। তেজোজলাশ্রিতৎ বাহ 

তেঘন্যৎ পিশিতাশ্রিতং । মেদভ্তৃতীয়ং 

পটলমাশ্রিতৎ ত্বস্থি চাঁপরহ। পঞ্চমাংশ" 

সমৎ দৃষ্টেন্তেষাং বাহুল্ামিষ্যত ইতি ॥ 

অত্র তেজঃশব্দেন রক্তং জলশব্দেন রসে! 
ব্যাখ্যাতঃ। তেষু পটলেদু বাহাঁদিতেদে- 
নাধিষ্ঠানবিশেষপ্রভাবাৎ দোযাণাং লিঙ্গ 
বিশেষমাহ প্রথমে পটলে ইত্যাদি। প্রথমে 
পটলে সর্ববান্যস্তরে ন ভু বাহে । ইতি 

” বিজয়রক্ষিতঃ ॥ 

পটলঃ (পুহ স্ত্রী) গ্রন্থঃ | বৃক্ষঃ। ইতি 

ইতি রাজ- 
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শব্দরতাবলী ॥ রৃক্ষম্থানে বৃন্তোহপি 1 পটিঃ (স্ত্রী) পটভেদঃ। বাগুলিঃ। কুস্তিকা- 

পাঠঃ ॥ ভ্রমঃ| ইতি মেদিনী ॥ 

পটলপ্রান্তৎ (ক্লী) গৃহচালিকাস্তভাগঃ । ছাঁচি | পটিকা! (নর) পটিঃ | বন্্রং | যথা । বিস্তারে 
ইতি ভাষা । তৎপব্যায়ঃ। বলীকৎ ২ 
নীত্রৎ ৩। ইত্যমরঃ ॥ ূ 

পটলী (ভ্ত্রী) ছদিঃ। চাঁল ইতি ভাঁষা | ইতি 
ভরতহেমচন্দ্ো ॥ 

' পটবূপঃ (পু) বন্ত্রগৃহং | ইতি তরিকা 
শেষ ॥ 

পটবাঁসঃ ( পুহ ) বন্্রগৃহং | শাটী। ইতি শব্দ- 
রত্রাবলী 0. 

ত্রিকরাঃ করািকমিতা দৈর্ঘ্যে বিচিত্রা 

স্চ চেদ্রেপৈরুৎকটপট্টপুত্রপটিক! অক! 
লভন্তে শতং। দৈর্ধ্ে সার্দকরত্রয়া পরপটা 

হস্তার্দবিস্তারিধরী তাদৃক কিৎ লভতে দ্রুতুৎ 
বদ বণিক্ 'বাণিজ্যকং বেসি চেখ ॥ 

ইতি লীলাবতী ॥ 
পটিষ্ঠঃ (ব্রি) অতিশয়পটুঃ | ইতি ব্যাক- 

রং ॥ 
পটবামকঃ (পুং) পটবামচূ্ণৎ। পটে! বাস্ততে” | পটী [রী ) বন্ত্রভেদঃ। ইতি শ্রদাবলী ॥ 

হনেনেতি ঘঞ্চিঃ পটবাঁসঃ ততঃ স্বার্থে যবনিকা । ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

কঃ তপর্ধ্যায়ঃ। পিক্টাতিঃ ২। পিষ্টেন ] পটায়ান্ [স্] (ত্রি) অতিশয়পটুঃ। ইতি 
বুসথমচূর্ণাদিনা খততি পিস্টাতঃ পচাদ্যন্। 

' ইত্যমরভরতৌ ॥ 
পটহৎ (ব্রী পুং ) আনকবাদ্যং | ইত্যমরঃ ॥ 

পটৎশব্দহ জহাতি পটহঃং ভঃ নিপাতা 

তলোপঃ। ইতি ভরতঃ ॥ 

পটহঃ (পু) যুদ্ধে বাদ্যমানডক! | তং 

ব্যাকরণং 

পটারং (ক্লী) তিতউঃ| তুঙ্গং) যূলকং | 
কেদারঃ | বারিদঃ বেণুসারঃ। বাতিকঃ। 
চন্দনং। ইতি শব্দরদ্রাবলী ॥ খদ্দিরং | 

উদর কন্দর্পঃ॥ হরধীয়ং | ইতি বং- 

ক্ষিপতবারোণাদিৰৃতিঃ 

পর্ধযায় ॥ আঁড়ম্বরঃ ২ 1 ইত্যমবঃ ॥ | পটু (ক্লী)ছত্রা; লবণ ইতি মেদিনী | 
পটয়তি গময়তি যোধান্ হুদ্ধার় উৎনাহ: পাংশুলবণং | ইতি রত্বমাল ॥ 

বর্ধকত্বাৎ পউহঃ পট গত নাঙ্দীতি অহঃ। পটু: (গুহ) পটোল:। ইত্যম্ঃ ॥ পটোল' 
ইতি ভরতঃ॥ সমারন্তঃ1 হিহননং 1 ইতি 
শব্রত্বাবলী ৪ 

পত্র । ইতি বিশ্ব ॥ কাণ্ডীরলতা । কার- 

বেলঃ। চোরকঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ ॥ 

পটাকঃ (পু) পক্ষিবিশেষঃ 1 ইত্্যুণাদি- ] পটুঃ (ভরি) দক্ষঃ। নীরোগঃ | চতুরঃ। ইতি 

কোষ ॥ 

পটাকা (স্ত্রী) পতাকা । ইতি শবরত্রাবলী ॥ 
পটানুকা (ক্ত্রী) অলৌকা। ইতি তরিকা 

শেষ! 

মেদিনী ॥ তীক্ষঃ | স্যুউঃ ! ইতি হেম- 

চন্দ্র নিষরঃ 1 ইতি জটাধরঃ  ধূর্তঃ 

ইতি ত্রিকাগডশেষঃ ॥ 

পটুকঃ (পুহ ) পটোলঃ। ইতি শরবরদ্রাবলী ॥ 
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পট্কল্পঃ (ভরি) ঈষদুনঃ পৃটুং | ইতি ব্যাক- 

রণং ॥' 

পটুজাতীয়ঃ (ত্রি ) পটুপ্রকারঃ | ইতি ব্যাক" 
রণহ | 

পটুতৃণকং (ব্রী) লবণভৃণং | ইতি" রাজ- 
নির্ধন্টঃ ॥ 

পটুপত্রিকা (রী) ুভরচুক্ষপঃ ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পটুপর্ণিকা (ভ্তরী) ক্ষীরিণীবৃক্ষঃ॥। ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পটুপর্ণীণ (ভ্্রী) স্বর্ণক্ষীরী | ইত্যমরঃ ॥ 

পটুবূপঃ (তরি) অতিশয়পটুঃ। ইাত ব্যাক* 

রণহ ॥ . 
পটোটজং (ক্লী ) ছত্রাকঃ । ইতি শব্দরত্বা- 

বলী। ূ 
পটোলং (ক্লী) বন্ত্রভেদঃ। ইতি হেদিনী ॥ 

তত্তু গুজ্ঞরদেশীয়বিচিত্রপর্বন্ত্রং ॥ 
পটোলঃ (পু) ন্বনাসপ্রসিদ্ধলতিকাফলহ। 

পলবল্ ইতি হিন্দী ভাষা! । তৎপর্ধ্যায়ঃ | 

কুলকৎ ২ তিক্তকঃ ৩ পটুঃ ৪ | ইত্য- 
মরঃ ॥ ককশদলঃ ৫ কুলজঃ ৬ বাজি- 

মান্৭ লতাফলঃ ৮ রাঁজফলঃ ৯ বর. 

তিক্তঃ ১০ অস্ততীফলঃ ১১। ইতি রত্র- 
মাল! ॥ কটুফলঃ ১২ কটুকঃ ১৩ কর্কশ- 
চছদং ১৪ রাঁজনান1 ১৫ অন্থতফল্হ ১৬ 

পাণুঃ ১৭ পাঁওুফলঃ ১৮ বীজগর্ডঃ ১৯ 

মাগফলঃ ২০ কুষ্ঠারিং২১ কাসদদ্দিনং২হ 
প্রঃ ২৩ আভীফলঃ ২৪ জ্যোহন্ী ২৫ 

কচ্ছুছী ২৬ | অন্য গুণাঃ। কটুহৎ। 
তিক্ত উষ্ণহং। সারকহুহ। পিভ- 

৪১৭০ 'প্টঃ 

বলাশকফকণুতিকুষ্ঠাস্গ্ভরদাহাতিনাশিত্ব- 
ঞ্চ | ইতি রাজনির্ধটঃ ॥ অপি চ। 

পাঁচনত্বং | হদ্যত্বং । বৃষ্যত্বং 1. লঘুত্বং। 

অগ্নিদীপনত্বং | ন্িগ্ধত্বৎ | কাসদোঁধত্রয়- 

ভ্রিমিনাশিত্বঞ্চ 1 তন্য যৃলাদিগুণাঃ। - 

পটোলন্য ভবেম্মুলং বিরেচনকরং ন্ুখাঁ। 

নালং শ্রেক্সহরং পত্রুৎ পিত্ুহারি ফলং 

পুনঃ ॥ দৌধত্রয়হরৎ প্রোক্তং তথত্তিভা 
পটোলিকা1 । ইতি ভাবপ্রকাঁশঃ ॥ অপি 

চ। পটোলং কফপিতাস্থগৃদ্ররকুষ্ঠব্রণাঁ 

পহং। বিসর্পনয়নব্যাধিত্রিদোষগরনাশনে। 
পটোলফলকঞ্চেতি কিঞ্িদৃগুণান্তরাবুভৌ॥ 

ইতি রাজবল্লভঃ ॥ 

পটোলকঃ ( পুং ) শুক্তিঃ। ইতি শব্দদাল ॥ 

পটোলিকা (ভ্ত্রী) ফলবিশেষঃ | বিঙ্গা ইতি 
ভামা। পোরলি ইতি খ্যাতা । ইতি 

ফেচিৎ। ইতি ভরতঃ ॥ তৎ্পর্যযাযঃ। 

জ্যোতস্ী ২ জালী ৩। ইত্যমরঃ ॥ 
জ্যোতস) ৪) ইতি স্বামী ॥ 

পটোলী (স্ত্রী) জ্যোহ্ন্রী। ইতি দেদিনী ॥ 

পষ্টহ (ক্লী) নগরং । ইতি শব্দরত্রাধলী ॥ 

পষ্টঃ (পুহ ) পেবণপাষাণঃ। শিল্ ইতি ভাষা! 
ত্রণাদীনাং বহ্ধনং। পটা ইতি ভাষা। 

চতুষ্পথঃ| চৌদাতা রাস্তা ইতি ভাষা। 
রাজাদিশাসনাস্তরং | পাটা ইতি ভাষা। 

পাঠঃ । পিড়ি ইতি ভাধা। ইনি মেন্লীঃ 
ফলকঃ। ঢাল ইতি ভাযা। ইতি ভ্রিক1গ- 

শেষঃ ৪ উব্টাষাদিঃ) পাগি ইত্যাদি ভাষা 

ইতি স্বানী॥ উত্তররীয়াদি। এক পারা 
ইতি ভাবা ইতি হৃহুৃতিঃ £ কৌযেযঃ। 



পটকা ২5 ৭১ প্রঠম - 

" পাটু ইতি রেশখ্ ইতি চ ভাষা | ইতি |. 
, সুক্ুট£॥ লোহিতাকৌধেয়মুক্ধীযাদি। রাঙ্গা 

বেশসীপাগ্ ইত্যাদি ভাষ!। ইতি ভরতঃ॥ 

পটকঃ (পুং ) পটঃ। পট এব ইত্যর্থে স্বার্থে |: 

কপ্রত্যয়েন নিষ্পন্রঃ ॥. 

পট্জহ (ব্লী) ঘন্ত্রতেদঃ |. পষ্টব্ত্রৎ ।-ইতি 

জটাধরঃ ॥ 

পষ্টদেবী (ভ্্রী) মহাদেবী। পাটরাণী ইতি 

ভাঁষ1। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ . ; 

টে রা রঃ গতুনহ। ইতি দ্িরপকোষ:। 

পট্টরম, ং (রী) পত্র বকম্ ইতিভষা। 
ইতি রাজনির্ধটঃ| . 1, 

পট্টরগ্নকং (লী) পত্তরঙ্গং | ' ইতি রাঁজ-* 

নির্ঘন্টঃ॥, 

পষ্টশাকং (ক্লী পুহ) পীনিভনীরং ॥ ইতি 
শব্দমালা ভাবপ্রকাশশ্চ ॥ অস্ত গুণাঃ 

নাড়ীচশব্দে দ্র্টব্যাঃ ॥ 
টার (ভ্ত্ী) মহাদ্রেবী। পাটরাণী ইতি 

- ভাব1। ইতি 'রাজনির্ধন্টঃ 0. 

প্টিকা (ত্ত্রী) পণ্টিকাখ্যলোগ্রঃ! 

টীকায়াৎ বাচস্পতিঃ ॥ 

. পটিকাখ্যঃ (পুহ) রজলোপ্রং। পাটিয়ালোধ 
ইতি ভাযা। তৎপর্ধ্যায়ঃ | ক্রযুকঃ ২ 
পন্টী ৩ লাক্ষাপ্রনাদনঃ ৪ | ইত্যমরঃ ঘ 

পরিকালোধ্রহ (খুহ) রক্তলোপ্রঃ। পাটিয়া- 

লোধ ইতি ভাষা। তৎপব্যায়ঃ । আনুকঃহ 

খেলো ৬ স্বহদ্দলঃ 5 জীরবু্ঃ ৫ 

বৃহহহ্ঃ ৬ শর্ণপত্রঃ ৭ অক্ষিহেষজ্ঃ ৮ 

শাবযা » শ্বেতলো্রং ১৭ গালের ১১ 

ইত্যমর- 

-বৃহত্বচঃ ১২ পন্টী ৯৩- লাক্ষাপ্রসাদঃ ১৪ 
7, বন্ষঃ.১৫.।. ইতি, রাজনির্ধন্টঃ |: ুল- 

বন্ধলঃ ১৬ জীর্ণপত্রঃ ১৭. বৃহহপাত্রঃ ১৮1 

, ইতি; ভাবপ্রকাশঃ 1. লোগ্রিদয়গুণাঃ 1 
কষাযত্বং |, শীতত্বং | বাতিকফাস্রবিষ- 
নাশিত্বং' | চক্ষুব্যত্বং। তত্র বহ্ষলোপ্রকো- 
বিশিষ্টঃ | ইতি.রাজনির্বন্ঃ ॥ গ্রাহিত্বং। 
লঘুদ্বং। পিন্তরক্তপিতাতীসারশোথনাশি- 
ত্ব্চ 1 ইতি ভাবপ্রকাশিঃ 1 

পষ্টিলঃ (পু) পুতিকরজঃ | ইতি জটাধবঃ ॥ 
.প্িলোধঃ। 3 (পু ) পষ্টকালোগ্রঃ । ইতি 
পটিলোগ্রকঃ ] শব্দরত্থাবলী ॥ 

(পু) অন্ত্রবিশেষঃ | যথা। পরশ্ুঃ 
প্টিসঃ ] পটিসো নাম স এব চ' পরশ্বধঃ 

. ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ 

পনটী (ত্ত্রী) পটকালোগ্রঃ। ইতি রাজনির্ঘন্ঃ॥ 
ললাটভূষ1।.ইতি বিশ্বঃ ঢু তলসারকং | 

অশ্ববক্ষঃস্থলবন্থনরজ্জুং । ইতি শখমাল!। 
পল্লী] ন্] (পুং) রক্তলোধঃ | ইতি স্থামী॥ 

ইত্যমরটীকায়'ং ভরতঃ ॥ 
পট্োলিক! (স্ত্রী) ক৯ণুকীলা । ব্যবস্থাপত্র 

ইতি কেচিৎ। পাটা ॥ ইতিচ কেচিৎ। 
ইতি ত্রিকাণুশেষঃ ॥ 

পঠ বাচি। ইতি কবিকলগ্রুমঃ ॥ পঠভি 
শ্লোকখ বীরঃ | ইতি ছুর্গাদানঃ ॥ 

পঠনহ (রী ) ঝাচনং | - পড়ন্, ইতি ভাষ1। 
যথা ॥ ভূতপ্রেতপিশাচানাহ পঠনাদের 

নাশনহ ॥ ইতি দেবীলাহাক্সাহ ॥ 
গঠনগরী [ত্্রী) উরাগন্চ চহুর্থরাগিনী তস্থা! 

সাদাংশহৃহাঃ প্চমঃ | গাননময়ন্ত এক 



প্ণ 2৮ গণাঙগ 

প্রহরদিবসোত্তর২। ইতি সঙ্গীতদর্পণঃ ॥ 
লক্ষণৎ যথা । বিয়োিনী কান্তবিতীর্ণ- 

পুষ্পাং অ্রজং বহন্তী বপুষাতিযুদ্ধা ! 
আশ্বাস্তমান! প্রিয়য়৷ চ সখ্যা বিধুসরাঙ্গী 
পঠমঞ্জরীয়ং ॥ ইতি সঙ্গীতদামোদরঃ ॥ 

পঠসমগ্ররী (ভ্ত্রী) বানিণীবিশেষঃ | ইতি 

হলায়ুধঃ ॥ 

পঠিঃ (ভ্ত্রী ) পঠনহ | পাঠঃ। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ 

পঠিতঃ (তরি) বাচিতঃ | কৃতপাঠিঃ। অধীতঃ। 

উচ্চরিতঃ। যথ| | ময় ন পঠিতা চত্তী 

ত্য! নাঁপি চিকিৎমিতং ৷ অকল্মান্নগরো- 

পান্তে কথৎ ধুমায়তে চিতা ॥ ইতি 

হাস্থার্ণবঃ 
পঠিতব্যৎ (তরি ) পঠনীয়ৎ। পাঠ্য । যথ|। 

তক্মাম্মমৈতন্মাহাত্যৎ পঠিতব্যং' সম; + 
হিতৈঃ | ইতি দেবীমাহাত্মযং ॥ .* 

পড় ই কৃ সংহতৌ।। ইতি কবিকললদ্রুরন:/, 
ই কৃ পণুয়তি। সংহতী রাশীকরণং। 

ইতি দুর্গাদাসঃ ॥ 

পড় ই উ গত্যাং। ইতি কবিবল্পভ্রমঃ | 
ই পণ্ততে ( ও পণ্তে। ইতি ছুর্গাঁ 
দাস ॥ 

পথ ও ব্যবহৃতে।। জা ইতি কবিকল্প- 

ভ্রুমঃ ॥ ব্যবহৃত ব্যবহারে উ পণতে। 
পণায়তি পণায়তে আত্নান্তত্বাদ্ুভয়পদ- 

.মিতি বোপদেব: | প্রাণানামপণিষ্টা্ৌ 

. পাদমেব। অপণিষ্ট পেণে পণিত! পণি- 

বীষ্ট পণিষ্যতে অপণিষ্যৎ | ইতি দুর্গা" 
দাসঃ॥ 

পণঃ (পুৎ ) কার্ষিকতাস্রিকঃণা স তু পঞ্চ, 
কৃষ্ণলমাকারবতাত্রকর্ষকৃতব্যবহারদ্রবাং 

পুর্ববং হি তাজরক্তিকাঁয়াঃ কপর্দক একে 

মূল্যমিতি অশীতিবরাটমুল্যঃ 1 লোকে 
তুপচারাৎ কার্ধাপণব পণব্যপদেশো 
মুল্য এব। নির্ববেশঃ। ভূতিঃ। দৃ[তং 

গ্রহঃ। আড় ইতি হোড়, ইতি বাজি 
ইতি চ ভাষা ।' মৃূল্যং | ধনং। ইত্যমরঃ 
ভরতৌ।॥ কার্ধাপণঃ। ক্রঘ্যশাকাট্টিকা। 
ব্যবহারঃ। ইতি মেদিনী ॥ বিংশতি' 
গণ্ডকঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ শৌ্ডিকঃ। 
ইতি জটাধরঃ ॥ গৃহং | ইতি শব্দ 

;,, মালা ॥ 
1: পশ্থিং (পুত) হট: | ইতি শবরগ্রাবলী ॥ 

পণনং (লী) বিক্রয়ঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী। 
পণফরহ (ক্লী) লগ্নাৎ দ্বিতীয়পঞ্চমাউনৈকা" 

দশ লম্নাঃ। যথা। পণকরহ দ্বিতীয়া 
পঞ্চমৈকাদশং ঘিছুঃ | ইতি জ্যোতি" 

স্তত্বৎ ৫ 

পণবঃ (পুং) গায়নপটহঃ | 

কেচিৎ | ইত্যমরভরতে ॥ 
পণবা (ত্ত্রী) পণবঃ। যথা । পণবঃ পণবা চ 

হাহ প্রণবোহপ্যত্র বর্ততে 1 ইতি ভরত" 

দ্বিকূপকোষঃ 

প্রণব ইতি 

ন্্র কর্মশি যটী। স্ততৌ। তু পণায়তি | পণসঃ (পু) পণ্যন্ব্যং ॥ ইতি দিদ্ধান্ 
পণায়তে বিঝুুৎ ধীরঃ 1 অরে তু ছয়ো- কৌদুদ্যামুণাদিহভিং ৪ 
রর্থয়োরেব আয়ম্থাপ্রান্তিপক্ষে আত্মনে- পণান্গনা (তরী) বেশ্যা ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 



গণ্ডিতঃ ২০৭৩ গণ্যবী 

পণায়। (ভ্ত্রী) ক্রয়বিক্রয়ব্যবহারঃ ] ইতি 

জটাধরঃ 0. 
পণায়িতঃ (তরি) স্তুতঃ। ইত্যমবঃ ॥ 
পণাস্থি (ক্লী) কপর্দকৎ | বরাটকঃ। ইতি- 

ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পণাস্থিকং (কী) বরাটকঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃা 
পণিতং (ব্রি) স্ততং। ইত্যমরঃ ॥ ব্যবহৃতং। 

ইতি পণধাত্বর্থদর্শনাৎ ॥ . 

সপশিতব্যৎ (ভি) বিক্রেয়দ্রব্যং । ইত্যসরঃ | 

স্তোতব্যং | ব্যবহার্যযং | ইতি পণধাতর্থ- 

দর্শনাহ ॥ 

পণ্ুঃ (পুহ) ক্লীবং | নপুখসকং | ইত্যমরঃ ॥ 
নিচ্ছলঞ্চ ॥ 

পণ (স্ত্রী) বুদ্ধিঃ। ইতি মেদিনী [ তন্বা- 
নুগ। বুদ্ধিং | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

. পণ্থাপূর্বং (ব্লী) কলাজনকাদৃউং।-* তদ্- 
বিশিষে ত্রি। বথা। যদপি পণ পূর্বং ফল-. 
মিতি তদপি ন কামনাভাবে অকবণাঁপভ্ে- 17 

'স্তোল্যাৎ। ইতি সিদ্ধান্তসুক্রাবলী ॥ 
পঞথ্তঃ (পুহ) পঞ্চ বুদ্ধিঃ স। জাত অস্থা। 

আন্্রজ্ঞঃ। অস্য লক্ষণং যথ|। পঠকাঃ 
পঠকাঁশ্চৈয যে চান্যে শান্ত্রচিন্তকাঃ 1 
সর্ষে ব্যমনিনে। সুর্থা বং ক্তিয়াবান্ স 

পণ্ডিতঃ ॥ ইতি মহাভাবতে বনপর্থ্ন ॥ 

অপি চ॥ বিদ্যবিনয়সম্পন্সে ভ্রা্ধণে 
শবি হস্তিনি 1 শুনি চৈব শ্বপাকে চ 

পণ্ডিত সনদর্শিনহ ইতি আ্রীভগরদৃ 

গীতায়াংহ অধ্যায়ঃ ই তহপর্ধ্যাযহ। বিছবান্২ 

বিপশ্চিহ ৩ দোবজঃ ৪ সন্৫ হ্থধীঃ ভ 

কোবিদ; ৭ নুধ:৮ দবীবঃ ঈ মনীষী ১৯ 
চে 

জং ১১ শ্রীজ্ঞঃ ১২ ংখ্যাবান ১৩ 

কবিঃ ১৪ ধীমান্:১৫ সুরিঃ ১৬ কৃতী১৭ 
ক্প্তিঃ ১৮ লব্ববর্ণ; ১৯. বিচক্ষণঃ ২০ 

দূরদর্শী ২১ দীর্ঘদর্ণ ২২ বিশারদঃ ২৩। 
ইত্যমরঃ ॥ কবী ২৪ সুরী ২৫1 ইতি 
ভরতঃ ॥ বিদগ্ধঃ ২৬ দূরদৃক্২৭ বেদী২৮ 
বৃদ্ধঃ২৯ বুদ্ধঃ৩০ বিধানগঃ৩১ প্রজ্বিলঃ৩২ 

কৃম্সিঃ৩৩। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ বিজ্ঞ:৩৪ 
সেধাবী৩৫। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ সিহলক:। 

ইতি মেদ্দিনী ॥ 
পিতন্মন্তঃ (তি) আক্মানং পণ্ডিতশ্মন্যতে 

যঃ সঃ। ইতি ব্যাকরণং ॥ - 
পণ্ডিতদানী [ন্] (তরি) পণ্ডিতাঁভিমানী। 

যথা । খুর্খাঃ পণিতমানিনঃ 1 ইতি 
প্রাচীনাঃ ॥ 

পণ্যং (তরি) পণিতব্যং। বিক্রেমদ্রব্যং | 
১. ইত্যণরঃ 7. ব্যবহার্য | ভত্তোতব্যং। 

ইতি পণধাতর্থদর্শনাৎ ॥ 

পণ্যবীথিকা (ভ্্রী) বিপণিঃ 1 ইত্যমরঃ ৪ 
পণ্যবিক্রয়শালা ।'ইভি হলারুধঃ ॥ হটঃ | 
ইত্যন্বো বিক্রয়ার্ঘপ্রসারিতনাসাদ্রব্যাণাং 
বশিশ্বীতী ॥ বাঁণিয়'বিহী ইতি বাজার 

ইতি চ খ্যাতঃ। ইতি কেচিং। হট 
মণ্ডপঃ। ইতি কেচিৎ। হট্টমধ্যম্থপপাণ 
বিক্রয়বীতী । ইতি কেচিহ । ইতি 

ত্কারাং ভরভঃর আপণঃ পণ্াবাধী 

চ স্বযহ বীর্থীতিনঘজ্িতৎ 1 ইতি 

শাশ্বতঃ ৪ 

পণ্যবীদী (তরী) ছবিক্রয়ন্তানহ 1 ইতি 
শ্মাল। 



গতৎ ২০৭৪ গতনং 

পণ্যশাল! (ত্্রী) হষ্টঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ | পতথঃ (পু) পক্ষী ইত্যমরঃ॥ 
বিক্রেয়গৃহগ্ ॥ পতঙ্গৎ (কী) স্থতং। পারদং | ইতি মেদিনী॥ 

পণ্যন্ত্রী (ত্ত্রী) বেশ্যা । ইতি কোধান্তরং ॥ চন্দনভেদঃ | ইতি শবচন্ত্িকা ॥ , 
পণ্যা (ভ্ত্রী) পিণ্যা। ইতি দ্বিরূপকোষঃ॥ | পতঙ্গঃ (পুং) দুর্ধ্যঃ। পক্ষী । শলভঃ। ইতা- 
পণ্যাঙ্গন। (ভ্ত্রী) বেশ! | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ মরঃ ॥ শালিপ্রভেদঃ ৷ ইতি মেদিনী ॥ 
পণ্যাজীবঃ ( পু ) ক্রয়বিক্রয়িকঃ 1 বণিকৃ। জলমধুকবৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ঘটক॥ 

ইত্যমরঃ ॥ পতঙ্গমঃ ( পুৎ) পক্ষী । ইতি ব্যাকরণং ॥ 

পণ্যাজীবকং (ক্লী) হট্টঃ ॥ ইতি ত্রিকাণ্ড | পতঙ্গিকা (ত্ত্রী) মধুমক্ষিকাঁবিশেষঃ |, তত 

শেষঃ ॥ পণ্যজীবকমিত্যপি পাঠঃ ॥ পর্যায়ঃ। পুস্তিকা ২। ইত্যমরঃ | 
পণ্যান্ধা। (ভ্ত্রী) তৃণবিশেষঃ ॥ তত্পধ্যায়ঃ। | পতঞ্চিক। (জী) ধনুর্জ্যা। ইতি শব্দরত্বা- 

কন্ধুনীপত্রা ২ পণ্যধ! ও পণধা ৪ অস্া বলী ॥ 

গুণাঃ । সমবীয়্যত্বং | তিক্তত্বং। ক্ষারত্বং। ; পতগ্রলিঃ (পুৎ ) মুনিবিশেষঃ| স তু পাত- 

সারকত্বং। তত্কালশব্ত্রাতভ্রণনংরোপণ- ঞ্ললদর্শনপাণিনিটাকামহাভাব্যাদিপ্রস্থকর্তা! 

তব । দীর্ঘা মধ্যা তথ হুত্বা পণ্যান্ধ! তপর্ধ্যাঘঃ | গোনদ্রাষঃ ২। ইতি হেম- 
ত্রিবিধা স্মৃতা ৷ রসবীধ্যবিপাকেষু মধ্যম |. চন্দ্রঃ ॥ ছ্ণিক্ৎ ৩ ভাধ্যকারঃ ৪1 ইতি 

গুণদায়িকা ॥ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ পণ্যন্ধ! ভ্রিকাগডুশেষঃ ॥ ববরুচিঃ ৫1 ইতি শব্দ" 

ইত্যপি পাঠঃ ॥ রত্বাবলা ॥ ০১ 
পৎ্[ দূ] (পুৎ) পাদঃ। ইত্যমরঃ ॥ পতভ্রৎ (ক্রী) গক্ষঃ। পাখা ইতি ভুম।। 

পত ৯ জ গতো। এশ্বে | ইতি কবিকল্পদ্রঃমঃ॥ ইত্যমরঃ ॥ 

৯ অপতৎ। জপাতিঃ পতঃ। গতিরিহ 

পতনং | পততি পল্রৎ বৃক্ষাৎ। ইতি 

ভুর্গাদাসঃ ॥ 

পত ৎ ক গতে।। এশ্যে। ইতি কবিকল্পদ্রনঃ ॥ 

এশ্যমিশ্বরীভাবঃ ॥ গতিরিহ পতনহং। 

পাতয়তি পত্র বৃক্ষাথ ৷ ইতি দুর্গা 

দাসঃ ॥ 

পত যউ এশ্যে। ইতি কবিকল্পদ্রদঃ ॥ যঙ 

পত্যতে | এশ্যনৈশ্রর্যমিশ্বরীভাবঃ | ইতি | পহমহ (রী) পাত পড়ন্ ইতি ভাষা? 
ভুর্গাদাসঃ £ যথা । হশনেঃ পতনে ল বেদনা পতন" 

শহখ (তরি) পুউৎ। ইতি জটাধরঃ হ জ্ঞাননতীব ্ুংসহহ » ইত্যুতটঃ? ছিজাতিন 

তভিঃ ( পুহ) পক্ষী । ইত্যমরঃ ॥ 

প্তজী [ন্] ( পুহ ) পক্ষী । ইতাখরঃ | 

পতদৃগ্রহং (পু) প্রতিগ্রাহঃ। পিব্দানা 

ইতি ভা! ইত্যঘবহ ॥ 

পতন্টীরুঃ (পুহ) শ্যেনঃ। ইতি শব্দ 

বলী 

পতন্[ৎ] (পুহ) পক্ষী । পতনশ্বলে গ্রি। 

"ইতি মেদিনা £ 

শশী শীট 



পতাকী ২০৭৫ পতাকী 

কর্মভ্যো হানি গতনং পবন্র চাপিদ্ধি- 
স্তমেকে নরকং | ইতি হারীতসৃত্রৎ ॥ 
পাপৎ। ঘথা । বিহিত্যাননুষ্ঠানান্- 

নিন্দিতম্য চ মেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেক্তি- 
যাণাং নরঃ পতপসৃচ্ছতি ॥ ইতি প্রায়- 

শ্চিভবিবেকঃ ॥ 

পতমহ, ( পুহ ) চন্দ্রঃ | পক্ষী । পতগঃ) ইতি 
সংকিগুসারোণাদিবৃত্তিঃ ॥ 

পৃতয়ালুঃ (ত্রি) পতনশীলঃ। তৎপর্যযায়ঃ | 
পাতুকঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

পতসঃ (গু) পক্ষী ইত্যুণাদিকৌষঃ॥ চত্দরঃ | 

,পতঙ্গঃ| ইতি সংক্ষিগুসারোণাদিরৃভিও ॥ 

পতাক। (জ্ত্রী) পত্যতে জ্ঞায়তে যোধভেদে?- 

হনয়। ). ধবল) নিশান্ ইতি ভাষা । 
, তৎপধ্যায়ঃ 1 বৈচয়ন্তী ২ কেতনং ৩ 

ধ্বজৎ ৪1 ইত্যনন্লগ।। পটণকা। ৫ জয়ন্তীভ 

বৈদয়ন্তিকা ৭ কদলী ৮ কন্দুলী ৯ 

।কেতৃ৮১৭ কদলিক1 ১১ ব্যোমমগুলং১২। 

ইতি শব্দরত্র/বলী ॥ চিহ্ং ১৩। ইতি 

জট্াধরঃ॥ কেতনং ধ্বজং এতদ্বয়ং 

পাতাকাদগ্ডে। ইতিভরতঃ ॥ সৌভাগ্যৎ। 
নাটকাঙ্গৎ। ইতি .মেদিনী॥ অঙ্থঃ। 

কেভুঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ অন্য বিবরণং 
ধ্বজশন্দে দ্রষ্টব্যং ॥ 

পতাকী [ন্] (ভ্রি) বৈজয়ন্তিকঃ । 

'পতাকাধারী 1 ইত্যমরহ ॥ রিষ্টারিষ্ট- 

বৌধকচক্রবিশেষঃ 1 তস্য লিখনক্রসে! 

যথা | তি্ধ্যগৃদ্ধগতা রেখাঃ তি 

দেয়া পতাকয়। । হুত্রাঃ কাঁধ্যা বেধবিদা 

সর্ববস্গতরেখয়া ॥ দক্ষাস্থোদগতরেখাতে। 

বামহ মেষাদ্যরাশয়ঃ | পঞ্চাউমুগ্- 

'বিংশাশ্চ যড়্ছশেক্্রাথিসাগরাঃ | কর্কন 
91 দেয়। যখাক্রমৎ ৷ 

2 
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তি 
২০৬১০ 

বালম্য জন্মকালীনগ্রহলগনজাদিঘু | 

বিশ্বস্ত চিন্তয়েৎ প্রাজ্ৰঃ শুভাশুভৎ যথা- 
গ্রহাৎ ॥ * ॥ তত্র শুভাশুভক্ানং যথা! 

শুভদগুযোগবেধৈর্লযাদ্ধালস্য শোঁভনং | 
পাপদগুযোগবেধৈরাশাঙ্কাদ্ি্রিকালবিহু | 
বলেহধিকে দিনং বধ্যে মাসে! হীনে চ 

হাঁয়নহ | & 1 বেধজ্নৎ ঘা ॥ করে 

মীনিধনুর্ভ্যাঞ্চ হরেং কীটঘটেন চ। ভ্রিয়া- 
স্তোৌলিগৃগাত্যাঞ্চ -ধটে মীনেন কন্যায়! ॥ 

ধনুষো সৃগককিভ্যাং মকরে খনুষ! 

ভ্ররিয়া। মীনে ককিভুলাভ্যাঞ্চ মীনন্ত্রী- 

ধনুবাত্বজে ॥ তুলাককিস্ৃণৈদ্বন্বে কীট- 
কুভ্তর্ধেু চ। সিংহবদ্েধ এতেষু বাম 

দক্ষিণনংসুখৈঃ ॥. রাছুকেত্বর্কঘৌরারৈঃ 
পাপৈধিদ্ধো যুতোইগুভঃ | তদন্যৈধুঁত- 
বিদ্ধন্ত লগ্নরাশিঃ শুভপ্রদঃ ৪ ₹ ॥ রিদ্রি- 
কালো যথা | একোনবিংশতিঃ কর্কে 
দিংহে সপুদশৈব তু! যট্ত্রিংশদবলায়াঞ্চ 

বড়িংশতিত্তলাধরে ॥ হশ্চিকে সিংহ 
বজ্জেয়সুভিংশচ্ছরালনে ॥ ড়িংশহ 

মকরে ভ্ব্রয়ং কুভ্তে সপ্তদশ স্থৃতাঃ ॥ 

নব্ধুগে তথা হীনে মেষে হি 1 
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কৃযভে চ তথা সিংহে যুগ্সেইস্কহরলো- 

চনে ॥ ত্রিতয়াঙ্কাদিয়ং সংখ্য! দিনমাসাব্দ- 

ির্য়ে। একাস্থাদ্থগৃহাঙ্কা। কচিজ্রিষ্টেশ্চ 
অম্ভবঃ ॥ % ॥ অথ যাঁমার্াধিপজ্ঞানহ | 
বারেশীদর্দযামেযু রাত্র্যহ্োঃ পঞ্চট্ 

ক্রমাৎ ॥ অধিপাঁঃ স্থ্যগ্রহিস্তত্র বথার্কীহে 
ভবন্তি তে। রবীজ্যেন্দুভগুত্বনাজশনিজ্ঞ" 

, রবয়ো নিশি॥ রবিশুক্রজ্ররাত্রীশশনীজ্য- 

কুজভাক্করাঃ। দিনে উহ্যাঃ পরেষেবং 
তত্রাধ্যক্ষাশ্চতুগ্রহাত ॥ %॥ অথ দণ্ডা 
ধিপজ্ঞানহ। পাপদণ্ডে ভবেজি্রিঃ শু" | 
দণ্ডে শুভং ভবেৎ। শুভগ্রহস্ত দণ্ডে তু ] 

কর্দ্দীরস্তাচ্ছৃভৎ ভবে ॥ যন্থার্দযামন্তাস্তৈৰ 

প্রা্দণ্ঃ সর্বদা! তত: । ঘট ঘুট্ পরীত্য 
দণ্ডা্চ ভ্রযে। রাত্রো। মতাযথ।॥ আদিত্যে | 
ভূগুজে| বুধোইপি চশশী মোনে শনীজ্য। 
কুজো ভৌঘেহ্কঃ মিতমোমজো চ শশিজে [ 

সোমঃ শনির্দাবূপতিই। জীবেইঙ্গাররবা , 

ভৃগুভূু্তে মৌম্যেনদুয়ার্ড গুজাঃ কালে ; 
জীবমহীজতিগ্রকিরণা রাত। চ দণ্ড; 
ধিপাঃ ॥ যামার্ধীধিপসহখ্যাতো দ্বিতীযন্ত | 

বাদিশেষৌ তথেন্দোঃ শেষে! দণ্ডঃ কুজ- 

স্থংপ্যথ গুরুবুধয়োরাদ্যমদ্ধৎ প্রশস্তৎ । 

আদিরদপুস্তথৈকো ভূগুকুলনৃপতেঃ সর্ব" 

কার্যে শস্তে দণ্ডাশ্চত্থার এতে কচিদপি 

সময়ে নৈব শৌরেঃ শ্রশস্তাঃ | & ॥ পল" 

পতাঁকী যথা । গ্রতিদণ্ডত পলাম্যেষাং 

জ্ঞাত! বাচ্যং কচিচ্ছুভং। রবে চ বেদ 

বধবঃ স্থধাংশো। কুজে চ বাণাঃ শশিজে 

তথাঙ্কাঃ ॥ শনাবৃডুর্দিক্, চ বৃহস্পতৌ 
স্যান্রাহে তুরঙ্গা ভূগুজে চ কুছ: | | 
বালম্ক শুভাশুভফলং যথ! | অণুচে 

দগুসহযোগে সর্বত্র পুণ্যবর্জিতে | বাল 

মরণ শীঘ্রং যদি পাপৈঃ সমস্থিতং ॥ 

অণ্ুভগ্রহ্দণ্ডে তু সর্ধান্র পাপবঞিদিতে। 
বালস্ কুশলৎ সর্ব্বহ শুভৈর্ধদি সম্বিত 
অণ্ডভো! দণডনাথো হি বেধশ্চেতেন 

লভ্যতে। মরণং তত্র বক্তব্যং বাল 

নান্যথ| ভবে ॥ পাপশ্যা দণ্ুমাত্ে তু 

তদেবাগবেধবর্জিতে ৷ বাঁলস্থা বুশলহ তত্র 
শুলৈর্যদি সনহ্িতৎ ॥ ইতি ফ্যোতিষতদে 

পতাকীবেধঃ 1 

তদগ্ধকঃ। তদর্ধাভু তৃতীয়: স্যাত্দর্ধাতু | পতিঃ (পুহ) ছুলং | গতিঃ॥ ইতি বিশ্ব 

তুরীয়কঃ ॥ অঙ্কান্তাবে তু রাহুঃ স্তাং | 
তরস্কো। বহমহজ্রকঃ। ভ্াহন্ত পরিত্যাথা- । 

নিবাদগাধিপ| যথা  রবিদদুভবুধন। | 
শ5জ্জসুবান্রজ্ঞাঃ বুজরবিদসুজভাজেন্লুং 

সুরাহ্রাশ্চ। শুরুশশিরবিদৈত্যাং শুক্র 
চৌমার্কদৈত্যাঃশনিকুজরবিদৈত্যা দুপা 
স্ব্ধষামে ৪ শত ঘ. শুভাশুভদ গক্ঞানহ 
হখা।। শেষাবর্কম্ত লবেইসভতশুজভহাত 

পাণিগ্রহীত11 ভাতার ইতি ভাঙা । তৎ 

পর্যযায়ঃ 1 ধবঃ ২ প্রিয় ও ভর্তা ৪1 

ইত্যমরঃ ॥ কান্ত: ৫ প্রাণনাথঃ ৬ গর 

হৃদয়েশত ৮ জীবিভেশঃ ৯ জামাতা ১? 

শখোহমবঃ১১ নন্দ্রকীলঃ১হ পততত্১৩ 

স্থান ১৪ রমণূঃ 5৫ 1 ইতি শজরত্াণ 

বলী £ বরঃ 5৬ পরিণেতা ১৭ গহীন 

তি প্রাজনির্ঘনহ রহস্য লক্ষ ণহ! বিধিহা 
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পাণিগ্রাহকঃ ( . অনুকূলদক্ষিণধ্উশঠ-। পরো গুরুঃ ॥ দেবপূজ। ভ্রতৎ দানং তপ- 
ভেদাৎ পতিশ্চতুর্ধ।। সার্ধকালিকপরা- শ্গানশনং ভপঃ 1 সআ্ানঞ্চ সর্ধতীর্েরু 

ঙ্গনাপরাধুখত্বে সতি সর্ধবকীলমনুরত্তো" | দীক্ষা সর্ববমখেষু চ ॥ প্রাদক্ষিণ্যৎ পৃথি- 
হন্কুলঃ। ১। সকলনায়িকাবিষয়সসসহ- 
জানুরাগো দক্ষিণঃ। ২। ভুয়ো নিঃশহঃ 

কৃতদোযোহপি ভূয়ে! নিবারিতো হপি ভূয়ঃ 

প্রশয়পরায়ণে হৃকঃ। ৩। কামিনীবিষয়- 
'কপটপটুঃ শঠঃ 1 ৪ । ইতি রসমগ্তরী ক্ষ 
পতিসেবাদিফলং যথা । 'কথং মে হুত্রতে 

বাধ্রি নিদ্রাভি্গঃ কৃতন্তুয়া। ব্যর্থং ব্রতা- 

দিকং তস্যা যা ভর্তূশ্চাপকারিণী 7 তপ- 

শ্চানশনখৈব ভ্রতং দানাদিকঞ্চ যং। 
ভর্তুরপ্রিয়কারিণ্যা সর্ববৎ ভবতি নি্ষলখ! 

“হয়৷ প্রিয়ঃ গুজিতশ্চ শ্রীকষ্ণঃ পৃজিতন্তয়! 
গতিভ্রতী্রতার্থঞ্চ পতিরূপী হরিঃ স্বয়ং ॥ 

সর্বদানহ অর্ধবযজ্ঞঃ সর্বতীর্থনিষেবগং। 

সর্ববৎ ব্রতং তপঃ সর্বসুপবাসাদিকঞ্চ 

খত | সর্ধবধশ্মঞ্থ সত্যঞ্চ সর্ববদেবপ্রপৃ- 
জনং 1 তত সর্ববং স্থামিসেবায়াঃ কলাং 

নারহম্তি মোড়শীৎ ॥ সুপুণ্যে ভারতে বর্ষে 

পতিসেবাং করোতি য)। বৈকু৯ং স্বামিনা 
সাং স। খাতি ত্রহ্মণঃ শভহ ৪ বিত্রিয়ৎ 

কুরুতে ভর্ত,বিশ্রিয়ং বদতি শ্রিয়ং। 
অমতকুলপ্রজাত1 য| ততফলং শুয়তাঁং 

সতি ॥ বুস্তীপাকং ব্রজেহু সা চ যাব- 
ক্চজুদিবাকরৌ। ততো হবতি চাণ্ডালী 

পতিপুবিবর্ষি্রতী ৪ ইতি ভরহ্ধীবৈবর্ভে 
প্রক্কৃতিখণ্ডে ৪৩ অধ্যয়েই £ ত ৪অপি চ। 

ল্বকান্তশ্চ পরে! যছ্ধুরিহ লোকে পত্র 

চি। নহি কাস্তাৎ পরঃ শ্রেয়া হুলত্রীণাং 
১১ 

ব্যাশ্চ ব্রাঙ্গণাতিথিসেবনহ: সর্ব্বাণি 

পতিসেবায়াঃ কলাং নাহন্তি যোড়শীং ॥ 

কিমতঃ পতিওক্তায়া অভক্তায়শ্চ ভারতে । 
হয়! ছুঃখী স্ুখারস্তে সাকাঞ্ষঃ প্রথমে! 

তবে £ পতিনেবাঁপরে। ধর্ত্দো নহি 
স্ত্রীণাং শ্রুতৌ। শ্রুতহ | স্বপ্পে জানে চ 
সততং কান্তং নারায়ণাধিকং | দুষ্টু 
তচ্চরণাভ্তোজং সেবাং নিত্যং করিষ্যসি ॥ 

পরিহাসেন কোপেন ভ্রমেণাবজ্রয়া হৃতে। 

কটুক্তিৎ স্বামিনঃ সাক্ষাৎ পরোক্ষান্ন করি- 

বনি ভরিয়া বাগৃযোনিদুষ্টীয়াঃ কাঁমতো 
ভারতে ভূবি 1. প্রারস্চিভৎ শ্রুতৌ নান্তি 
মরবং ব্রলগণঃ শত | সর্ব্রধর্ম্পরীতা 

যা কটুক্তি কুরুতে পতিং । শতজম্ম- 
কৃতং পুণ্য ত তস্য নশ্টাতি নিশ্চিতং ৫ 

দ্বা কন্তাং বোধয়িত্াা জগাম মুলি- 

পুঙ্গব: | ইতি ব্রক্গবৈবর্তে শ্রীকৃষঃজন্ম- 

খণ্ডে ২৪ অধ্যায়ঃ ঘর অপিচ। যাস্ত্রী 

ভর্ভুরমৌভাগ্যা সামৌলাগা চ সর্বাতিত। 
শয়নে ভোভনে তস্যা ন সুখং জীবনং 

সৃধা ॥ বন্যা নাস্তি প্রিয্প্রেম তন্যা জন্ম 

নিরর্ঘকহ। তহু কিং পুজ্রে ধনে পে 

সম্পন্জো৷ যৌবনেহথবা ৪. মন্তজির্নান্তি 

কাঁন্তে চ সর্ধশ্রিযতঙদে পরে! সাশুচি 

ধর্হীনা 5 সর্বাবপ্রবিবর্নিতা £ পতিত 

কর্দুর্গতি্র্ভী দৈবতহ গুক্লরের চ1 সর্ব 
স্যাে পর স্বামী ন শুকও স্বাদিনঃ পরত | 

টি 
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পিতা! মাত! স্থুতো। ভ্রাতা ক্লিষ্টো৷ দত্তে 
মিতৎ ধন । সর্থবস্বদাতা স্বামী চ যুড়ানাং 

যোধিতাং সুরাঃ ॥ কাচিদেব হি জানীতি 

মহাসাধবী চ স্বামিনং | অতিসদংশজাতা 

চ.স্থশীল৷ কুলপাঁলিক! ॥ অসদ্বংশপ্রসৃত! 

যা ছুঃশীল! ধন্মবর্জিতা। মুখছুটা! যোনি- 

দুষ্টা। পতিং নিন্দন্তি কোপতঃ ॥ যা স্ত্রী 
দেস্টি সর্ববপরং পতিং বিষুসসং গুরুং। 
কুভ্তীপাকে পচতি সা যাবদিন্্াশ্চতুর্দশ ॥ 
ব্রতঞ্চানশনং দাঁনং সত্যৎ পুণ্যৎ তপ- 

শ্চিরং | পতিভক্তিবিহীনায়া ভন্দ্রীভূতং 
'নিরর্৫থকৎ ॥ ইতি ব্রক্গবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণ- 

জন্মখণ্ডে ৫৭ অধ্যায়ঃ ॥%॥ অপি চ। 

সাধ্বযাঃ সদ্ধংশজায়াশ্চ শতপুভ্রাধিকঃ 

পতিঃ! অসদ্বংশপ্রসূৃতা য| ছুংশীলা জ্ঞান- 
বর্জিত । স্বামিনং মন্যতে নাসৌ। পিত্রো- 
দেোষেণ কুৎদিতা ॥ কুৎসিত পতিতং 
ঘুঢ়ং দরিদ্রেখ রোগিণৎ জড় কুলজ। 

.. বিষুঃতুল্যঞ্চ ক্যন্তৎ পশ্যন্তি সন্ততং ॥ 

হুতাশনো বা সূর্য্যো বা। সর্ববতেজন্থিনাৎ 
পরঃ। পতিব্রতীতেজসশ্চ কলাং নাহস্তি 

যোড়শীং ॥ মহাদানানি পুণ্যানি ব্রতান্যন- 

শনানি চ। তপাৎসি পতিসেবায়াঃ কলাং 

নাহি যোড়শীৎ ॥ পুতো বাপি পিতা বাপি 
বান্ধব! বা সহোদরঃ । যোধিতাৎ বুল- 

জাতানাৎ ন কশ্চিৎ স্বামিনঃ,সমঃ ॥ ইতি 

ব্রহ্মাবৈবর্ভে গণেশখণ্ডে ৪৪ অধ্যায়ঃ 1ফ॥ 

পতিদক্ষিণাদি বা ।-নিরূপিতশ্চ বেদেু 
স্বশবদো। ধনবাচকঃ॥ তদবস্যান্তীতি স 
স্বামী বেদজ্ঞ শৃণু মদ্চঃ ॥ তস্য দাত! সদ! 

স্বামী ন চ বং স্বায়িনো ভবেহ.। অহো 
ব্যবস্থা ভবতাং বেদজ্ঞানমবোধতাঁং ॥ 

ধর্ম উবাচ । পতীৎ বিনা ন স্বং ষাধ্রি 
স্বামিনৎ দাতুমক্ষমৎ | : দম্পতী প্রুব- 

মেকাঙ্গে। তয়োর্দাীতা চ দো সমৌ ॥ মির 
পিতা! পুণ্যকে চ ব্রতে স্বামী চ দক্ষিণা 

শ্রুতে। শ্রুতে! যঃ স্বধন্ম্ো বিপরীতো 

হধর্শকঃ ॥ ইতি ভ্রহ্মবৈবর্তে গণেশখণডে। 

৭ অধ্যায়ঃ ॥ 

পতিঃ (ভরি) অধিপতিঃ | তৎপর্য্যায়ঃ রা ২ 

 ঈশ্বরঃ ৩ ঈশিতা ৪ অধিভূঃ ৫ নাধকঃ ৬ 
নেতা ৭ প্রভুঃ ৮ পবিরৃঢঃ৯ অধিপঃ ১ 

ইতামরঃ ॥ 

পতিম্বী (্ত্রী) পতিনাশকহ্তরেখাবিশেষ: ] 

যথা। লক্ষণে জায়াপতিভ্যাং | জায়াদে। 

হস্তঃ। পতিত্বী পাণিরেখা । ইতি নং" 
ক্ষিপুসারব্যাকরণৎ ॥ ন্বামিহত্ত্রী চ'॥ 

পতিতঃ (তরি) চলিতঃ | গলিতঃ ৷ পতনা* 

শ্রয়ঃ। পড়া ইতি ভাষ! । তহপর্ধ্যায়ং। 

প্রস্বমঃ ২। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ পাতিত্য" 

বিশিষটঃ ॥ স্বধর্মত্যিতঃ | তস্য লক্ষণ 
যথা | স্বধর্খাৎ যঃ সনুচ্ছিদ্য পরধর্দুহৎ 

সমাশ্রয়েৎ। অনাপদি স বিদঞন্তিঃ পতিতঃ 

পরিকীত্তিতঃ॥ ইতি মার্কগেয়পুরাগহ 1৯1 

. পাঁতিত্যকারণং যথ।। চাগালান্তযন্ত্িয়ে . 
গস ভূত্তা চ প্রতিগৃহ চ। পতত্যজ্ঞানতে। 

বিপ্রে।' জ্ঞানাৎ সাম্যস্ত গচ্ছতি ॥ ইতি 
মাহস্যে ২০১ অধ্যায়: £ ₹ ॥ পতিভা 

যথ|। গরাপ্লিবিষদাশ্চৈব পাষগ্ডাঃ ক্রুর 
*বুদ্ধয়ঃ । ক্রোধাৎ প্রায়ং বিষ বহিহ 
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শত্যুদ্বহ্ধনং .জলং ॥ গ্িরিরৃক্ষপ্রপাতঞ্চ 

যে কুর্বত্তি নরাধমাঁঃ ৷ কুশিল্পজীবিনশ্চৈব 
“সুনালহ্কারকারিণঃ 7 তথা! ব্রহ্মদণ্ুহতা 

; -বে-চ যে-চ বৈ ব্রাহ্ম ণৈহতাঃ। মহাপতি- 
ফিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীন্তিতাঃ ॥ঞ্ঝ। 

তেষাঁৎ দাহাঁদিনিষেধো যথ।। পতিতাঁনাঁং |" 

ন দাহঃ জ্যান্ান্তেস্ি্নাস্থিমঞ্চয়ঃ 1 ন 
চাঁত্রপাতঃ পিওো। ব। কার্য্যং শ্রা্ধাদিকং 

কচি? ইতি-গুদ্বিতত্বে ব্রহ্মপুরাণং 1$] 
তেষাং সংমর্গনিষেধো , যথা 1 আসন 

শযনাচ্চৈনং ভোজনাৎকথন[দিযু। সন্বৎ- 

সরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্ ॥ ইতি 
বরাহপুরাণং1%॥ প্রায়স্চিত্তেতরবৈদিক' 
'ক্মীনধিকারী সন্ নরকভাগী। যথা। 

পতিতৈঃ , সংপ্রযুক্তানামিমাং  শৃগুত 
নিচ্কতিং ৷ সম্বংসরেণ.পততি ,পতিতেন 
সহাচরনূ ॥ -বাজনাধ্যাপনাদেষীনাচ্ছ্াস- 
পানাশনাসনাৎ। যে যেন পতিতেনৈব 

- সইসর্গৎ যাতি মানব ॥ স তস্যৈৰ ব্রতং 

বুর্ধ্যাৎ সংসর্গদ্য বিশুদ্ধয়ে 7 ক] তেষা- 

যুদককার্ধ্য যথা। পত্িতন্যোদকৎ কাধ্যং 

সপিটৈত্রক্ষণেঃ সহ | নিন্দিতেহহনি 

নায়াহ্ছে জাঁতিভিগুরুসনিধৌ ঘ দাসীঘট- 
মন়্হ পুর্ণৎ পর্যস্যেৎ শ্রেতবহ সদা) 

- " 'অহোরাত্রমুপীমীনৎ নাশৌচং ত্রাহ্মণৈঃ 
- -অহ॥ নিবর্তয়েরংস্তন্মাু সম্ভাষণসহা- 

সনহ ৪. ইতি মাহুন্যে ২০১ অধ্যায়ঃ ॥ঞগা 

অত্যাজ্যা পতিতা! বা! পতিতা! গুরব- 

ক্সাজ্যা নু মাতা কদাচন | গর্ভধারণ- 

- পৌষাভ্যাং তেন মাভা গরীয়নী ॥ ইতি 

মতসাপুরাথৎ ॥ - দঘাদশবাহিকব্রতনাশা- 

... পাপযুক্তঃ। তস্য -র্ধাদেহিকবিধিরবথা ] 

-.. পুর্বোজিঞ্যাত্মহাদেঃ দাহাশোচাদিনিষেধঃ 
-. তদানীমেব । বহসরান্তে তু সর্বাশোর্ঘ- 

দেহিকহ কুর্ধ্যাৎ | গোঁত্রাক্ষণহতীনাঞ্চ 

পতিতানাং তখৈব চ | উর্ধং সংবৎ- 
সরাৎ, কুর্ধ্যাৎ .সরৰমেবৌদ্ধদেহিকং ॥ 

ইতি হেমাডর বট্ত্রিংশন্মতাং। এবং 
শ্লেচ্ছীকৃতাঁনামপি। গয়াশ্রাদ্ধমপি কা্য্যহ। 

ব্রহ্ধহা চ: কৃতহ্থশ্চ গোঘাতী পঞ্চ 

পাতকী ॥ সর্ষে তে নিষ্কতিং খাল্তি 

গয়ায়াং _পিগুপাতনাৎ ॥ ইত্যগ্রি 

পুরাণাও॥ ক [ এবং ত্রাঙ্মেহপি। ক্রিতে 

পতিতানাস্ত গতে সংবৎসরে কচি । 

দেশধর্ররমাণত্বাৎ গয়াকৃপে শ্ববন্ধুভিঃ ॥ 

মার্ডগুপাদঘূলে বা শ্রাদ্ধং হরিহরে। 

ম্মরন্। সূধ্যপদে ইত্যর্থু ॥ % ॥ তত্র বর্ধ- 

মধ্যে কৃত্যমুক্তমপরার্কে বায়ুপুরাণে । 
সুব্লপক্ষে তু দ্াদশ্যাৎ কুর্যযাৎ শ্রাদ্ধন্ত 

বৎসরং | ছাদশাহানি খা কুর্যাৎ ওুক্রে 

চ প্রথমেইহুনি ॥ % [ ছাগলেয়ঃ| নারাঁ- 
য়ণবলিঃ কার্যে ' লোকগরহীভয়ামরৈঃ | 

তখা তেযাঁং ভবেচ্ছোচং নান্যথেত্য- 

ব্রবীদবমঃ ॥ % ) ব্যাসঃ) নারায়ণৎ সনু 
দ্দিশ্য শিব বা যত প্রদীয়তে ॥ তশ্ শুদ্ধি" 

করং করত তন্তবেন্মৈতদগ্যথেতি ॥ * ॥ 

স চাত্ুঘাতাদিপ্রায়শ্চিতহ কৃ কার্য 
তছুক্তৎ হেমা যটত্রিংশম্মতে ! কৃতা 
চান্দ্রাযণং পূর্ব্বং ক্রিয়া কা্ধ্যা যথাবিধি ! 
নারায়ণবলিং কার্যো লোকগর্হাভযাৎ 
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। নরৈঃ॥ পিখেদকক্রিয়াঃ পশ্চাৎ বুষোৎ- | 
সর্গাদিকর্চ যহ। একোদ্দিষটানি কুববীত 
সপিশ্তীকরণৎ তখা ॥ % ॥ দ্িবোদাসীয়ে 

বৃদ্ধশাতাতপন্ত | পতিভে চ স্বৃতে 
শুদ্ধ্যৈ প্রাজাপত্যাংস্ত যোড়শ। ম্থৃতে 
চাঁপত্যরহিতে. কৃচ্ছাণাং নবতিৎ চরেৎ। 

ইত্যাহ। ইদং প্রায়শ্চিভাহপিত্রাদিবিষয়ং। 

ইন্ড্রিয়েরপরিত্যক্তা যে চ মৃঢ়া বিষাদিনঃ। 
ঘাতয়ন্তি স্থমাঘ্বানৎ চাগালাদিহতাশ্চ 
,যে॥ তেষাঁং পুত্রাশ্চ পৌভ্রাশ্চ দয়য়া! 
স্মভিগুতাঃ। যথাত্রাছ্ং গ্রতন্বন্তি বিষ 
নামপ্রতিঠঠিতহ ॥ তথ] তে সংগ্রবক্্যামি 
নমস্কৃত্য সয়ন্ত্ুবে। ইতি হেমান্দ্রে তেনৈ- 

বোক্ডেঃ ॥% ॥ তত্রৈব বৌধায়নোহপি | 
নারায়ণবলিম্থাখ্যাস্তামোহভিশস্তপতিত- 

স্থরাপাত্মত্যাগিনাং ব্রাহ্মণহতানাঞ্চ াদশ- 

বর্ধাণি ত্রীণি বা বারিমরণৎ যত্র যন্ত 

তত্র তত্র কুববীতেতি।%॥ গৃহপরিশিষ্টে 
তু চঞ্খালাদিত্যাহ্যনা | দগ্ধ! শরীরং 
প্রেতস্ত সংশ্থাপ্যান্থীনি বত্বতঃ1 প্রায়” 
স্চিতজ্য কর্তব্যৎ পুভ্রৈশ্চান্্রায়ণত্রয়ং ॥ 
ইত্যুক্তৎ ॥%ম যদনরত্রে। ত্রাহ্মণহতানা- 
ঞ্ দ্বাদশবর্ষাণি ভ্রীনি ব1 কুব্বীতেতি 1 * 1 
অদনরত্তে ব্রাঙ্ষে 1 প্রমাদাদপি নিঃশঙ্ক- 

স্বকম্মা্বিধিচোদিতঃ ॥ চণ্ালৈত্র্ীণৈ- 
শ্চোরৈর্নিহতো যত্ত কুত্রচিৎ ঘ. তন্ত 

. দাহাদিকং কার্ধ্যং যম্মান্ন পতিতস্্র সং) 

চান্দায়ণং তপ্তকুচ্ছুদ্ঘয়ং তস্য বিশুদ্ধয়ে 

যা কৃচ্ছান্ পঞ্চদশ হৃ্থা ভু বিধিন! 

দহেত। বু্ধিপূর্ববহৃতীনান্ত ভ্রিংশৎকচহ 

সমাচরেৎ॥ ইত্যুক্তং। স্মৃতিরত্বাবল্যাং 
তদ্দিগুণৎ প্রায়শ্চিভং কৃত্ব। অর্ববাগপ্য- 
ব্দাৎ সর্ববং কার্ধ্যৎ ইত্যুক্তং। আত্মনে! 
ঘাতশুদ্যর্থং 'চরেচ্চান্দ্রায়ণদ্য়ং। .তপ্ত' 
কচ্ছচতুকঞণ ্রিংশৎকৃচ্ছাণি বা পুনঃ ॥ 

"অর্ধবাঁক্ 'অংবসরাঁৎ কুর্্যাৎ দহনাদি 

যখোদিতৎ । কৃত্বা নরায়ণবলিমনিত্যত্বা" 

ভদায়ুষঃ ইতি ॥ ইদপ্াত্মবধনিমিত্তং তজ* 

জাতিবধপ্রায়শ্চিতেন সমুচ্চিতং কার্যং। 

অতএব বৌধায়নেনোত্তং ৷ ছাদশবর্ধাণি 
ত্রীণি বেতি। ম্দনপারিজাতে স্মৃত্যথ" 
সারে চ ত্রহ্হাদীনাং তদে্যোগ্যং প্রায় 

শ্চিত্তং কৃত্বা নারায়ণবলিঃ কার্ধ্য ইত্যুক্তং। 

এবং শ্লেচ্ছীক্কৃতানামপি ॥ % ॥ যু কশ্চি 
দাহ। পুভ্রকৃতেন প্রায়শ্চিতেন' পিডুঃ 
পাপনাশে মানাভাবঃ । আত্মঘাতে তু 
বচনাদস্ত। মহাপাঁতকে তু কথং স্যাদিতি। 
স স্বয়মেব আত্মবধপ্রায়শ্চিভস্য জাতি" 

বধনিঘিভ্েন সমুচ্চয়ং বদন্ হদয়শৃপ্ত 
এব মহি জাতিবধনিমিতৎ পুজৈঃ কার্য. 
মিতি বচনম্তি পুভ্তকর্ভৃকসর্বপ্রায়শ্চিতা 
দিবিপ্লবাপত্রেঃ। প্রাগ্ুক্রবৌধায়নবচনা" 
চ্চেতি দিক্। ইদৎ প্রায়শ্চিতাহ্াগামেব | 
প্রায়স্চিভানহাঁণাস্ত পতিতোদকমাত্রং 
কার্যমিতি কেচিৎ। মদনপারিজাতাদি* 

স্বরসোহপ্যেবং | বস্ততস্ত তদহানর্হয়ো" 
ব্চনেহনুপাদানাৎ অবিশেষাৎ তত্রাপি 
নারায়ণবলিগরয়াশ্রাদ্ছঞ্চেতি যুক্তৎ [ক] 
পতিতোদকবিধিদ্ত মিত্রাদ্যভির্লিক্রবিষয় 

ইত্যপরে ॥ সবখা। হেনাজো ভান্ধে। 



পতিত্র ২০৮৯ গ্রতিত্র 

পতিতদ্য তু কাকণ্যাৎ বন্তৃপ্তিং কর্ত, 
মিচ্ছতি ।-স হি দাসী সমাহয় দর্ববগাং 
দত্তবেতনাং ॥ অগুদ্ধঘটহস্তান্তাং যথা" 

ভৎ ব্রবীত্যপি। হে দাদি গচ্ছ সুলোন 
তিলানানয় সথরং ॥ তোয়পূর্ণৎ ঘটক্চেমং 
নতিলং দক্ষিণাধুখী। উপবিষ্ট! ভু বামেন 
চরণেন ততঃ ক্ষিপণা 'কীর্ভয়েঃ পাতকী- 

সংজ্ঞাৎ ত্বং পিবেতি মুর্্বদ | নিশম্য 

তথ্য বাক্যৎ সা লব্ধমূল্যা করোতি তত ॥ 
এব কৃতে ভবেতৃপ্তিঃ পতিতানাৎ ন 

চান্যথেতি ৷ ইদঞ্ স্বৃতাহে কাধ্যৎ। পতি- 

তন্য দাসী ঘৃতাহ্ছি পদ! ঘটমপবর্জয়েদেতা- 
বতাঁয়দুপচরিতো! ভবতীতি মদনরত্বে 
বিষ্লৃক্তে। ইদকাত্মত্যািবিষন্ত। আত্ম" 
ত্যাগিনঃ পতিতান্তে নাশৌচোদকভাজঃ 
স্থ্রিত্যুপত্রম্য বিকুনা! এতস্যাভিধানা- 
দিতি গৌঁড়াঃ। উপলক্ষণন্থাৎ সর্্বেধা- 
নিভি "তু যুক্তং 1 ইভি নির্ণরণিদ্ধে 
€ পরিচ্ছেদঃ ॥ 

পতিদ্রা (স্ট্ী) হয়ন্বরা। স্বেছয়! পত্যম্বে- 
যিণী। পতি বৃণীতে যা সা। ইত্যমর- 

ভরতো। £ হৃষ্কজ্রীরকঃ ॥ ইতি শন্দ- 

চল্দ্রিকা £ 

পতিবস্ত্রা (স্ত্রী) সভর্তৃকা। বধবা। ইত্য- 

মরঃ॥ 
পতিত্রতা (স্ত্রী) পতিত্রতিমিব সদোপাস্যে- 

হন্যাঃ 1 স্বাম্যনুরজ্ঞা 1] ভতৎপর্যায়ত। 

শচনিতা ২ বততী ৩ ,সাঁধী ৪1 ইত্য- 

মরঃ ত একপত্রী ৫। ইতি শব্ররহ্রাবলী॥ 

তস্যা সক্ষণহ যথা । অাভার্ডে হুছিতা 
১২ ২. 

,হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা ॥ মতে 

অিয়েত যা পত্যো সাধবী জ্দেয়া পতি- 

ব্রতা ৷ ইতি শুদ্ধিতত্বং'] €% 1 তন্যা 
মাহাত্যৎ যথা । নাবদ উবাচ। বক্ধুর্ণ। 
কেন রাজেক্র তপসা বা তপোধনাঃ। 

উত্তমাঞ্চ গতিং যাঁতি কৃষ্ণবাসঃ প্রশৎন 
মে॥ এবমুক্তত্ত ধর্মমত নারদেনাত্রবী- 

. ভদ্বা। বম উবাচ । ন.তস্যা নিয়মে| বিপ্র 
তপো নৈব চ স্ত্রত । উপবাসো ন 

দানঞ্চ ন দমে! বা মহামতে ॥ যাঁদৃশী তু 

ভবেঘিপ্র শৃণু-ততুৎ বদাসতঃ। প্রস্থপ্ডে 

যা প্রন্মপিতি বিবুদ্ধে জাগ্রাতি বয়ং ॥ 

ভুঙ্ভে তু ভোজিতে বিপ্র সা.সৃত্যুগ্রয়তি 
ক্রবহ | মৌনে ঘৌনা। ভবেদযা। ভু.ক্ছিতে 
তিষ্ঠতি ঘান্বয়ং॥ সা! ঘৃত্যগ্ীয়তে বিপ্র 
নান্তৎ পশ্টামি কিঞ্চন ॥ একদৃষ্িরেকমনা 
ভভুর্ব্চনকারিণী। তগ্তা বিভিনে সর্ব 
বে তথান্যে তপোধন ॥ দেবানামপি সা 

সাধবী পুক্ধযা পরমশোভন! | ভ্রণ বাছি' 
হিতা বাপি প্রণত্যখ্যারিনী ভবে ॥ 

বর্তমানাপি বিশ্রেন্ছ্র প্রত্যাধ্যানাপি বা 

বদ! তদৈব তং সংশ্ররতি পতিং নান্যং 

কদাচন ॥ ভনুর্থিভানুণৎ রন যা পশ্যতি 

বরাহন| | এবং যাতি ভনেশ্সিত্যহ লুঃ 
প্রিয়হিতে ব্রতা £ অনুবিষ্টেন ভাবেন 

ভর্তারমনুগচ্ছতি 1 স! তু যহ্যনুথন্বারহ ন 

গচেছু সম্ভব ॥ এব লাতা পিতা বদুরেদ 

দে দৈবশতহ পবহ | এবং শুপ্রদতে যা তু 

সমাহ নিয়তে মন পতিত্রতা তু বৰ 

সাধবা তন্চাশ্চাহৎ হতাজলিঃ £ ভর্তা 



গতিত্র ইহ পতিত্র 

মনুধ্যায়স্তী ভর্ভীরমন্গচ্ছতি | ভর্তার- 

, অনুশোচত্তী সৃত্যুদ্ধারং ম পশ্যতি ॥ গীত- 

বাদিপ্রনৃত্যানি প্রেক্ষণীয়ন্যনেকশঃ1 ন 

শুণোতি ন পশ্যেত মৃতুদ্বারং ন পশ্যতি ॥ 

স্নাযভ্তী ভিষ্ঠতী বাপি কুর্বন্তী বা! প্রসা- 
ধনহ। নান্যঞ্চ মনন ধ্যায়েৎ কদাচিদপি 

স্ব্রতা ॥ দেবতা! অর্চয়স্তী বা! ভোজয়স্ত্যথ 
ব1 দ্িজান্। পতিং ন ত্যজতে চিত্তাৎ 

ম্বত্যুধারং ন পশ্যতি ॥ ভানে। চানুদিতে 

ঘা তু উত্থায় চ তপোধন। গৃহং মার্ভ- 
য়তে নিত্যং সৃত্যু্ধারং ন পশ্যতি ॥ চচ্ষু- 

দেহঃ স্বভাবশ্চ যস্ত| নিত্যৎ সুসংর্তৎ | 

শৌচাচারসমায়ুক্তা সাপি হৃত্যুং ন 
পশ্যতি ॥ ভুর্ঘুথহ প্রপশ্যন্তী ভঙ্ুন 

শ্চিন্তানুষারিণী। বর্ততে চ হিতে ভর্ভূং 

মৃত্যুদ্বাবং ন পশ্যতি ॥ এবং কীর্ভিমতাং 
লোকে দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ 1 মানু- 
মাঁণাধ। ভাব্যা বৈ তত্র দেশে তু দৃশ্যতে ॥ 
কথিতৈবহ পুঝ| নিপ্র আদিত্যেন পতি- ] 

ত্রতা । ময়। তক্মাভু বিপ্রর্ধে বারন 

মথাশ্রুতং | গুহমেতততো দৃষ্টা পূজয়ামি 
পতিত্রতাহ॥ ইতি বাঁরাহে পতিত্রতা- 

চরিত্রহ এ ক্ষ ॥ পতিভ্রতাধর্ষ্দো বথা। 

পতিত্রতানাং বন্প্দৎ তক্গিবোধ ভ্রজে- 
শ্বর। নিত্যৎ ভর্ত্দুতেরকয়া ভতৎপাগে- 

দকমীশ্নিতহ | ভক্তিভাবেন সতত 
ভোক্ব্যং তদনুজ্ঞয়।ঘ ভুতহ তপস্াহ 

দেবাঙ্লাৎ পরিত্যল্য জযহতত | কুধ্যা 

চ্চবণমেবাঞ আবনহ পতিতোবপূহ £ ত- 

দাজাবহিতহ কপ্ম ন কুর্যাছেরতঃ সহী 

নারায়ণাৎ পরং কান্ত ধ্যায়তে সততং 

সতী॥ পরপুংসাং পুরফৈৰ হ্ববেশং 
পুরুষং পরং | যাত্রামহোৎসবহ নিত্যং 

নর্ভকং গায়নং ব্রজ। পরক্রীড়াঞ্চ মততং 

নহি পশ্যতি হুত্রতা ॥ যভ্ক্ষাৎ স্বামিলাং 

নিত্যৎ তদেবমপি 'যোধিতাং | নহি 
ত্যজেতু তৎনঙ্গৎ ক্ষণমেব চ সুব্রত 

উত্তরে নেতরং দদ্যাৎ স্বামিনস্ড পতি 

ব্রতা। ন কোপং কুরুতে শুদ্ধ! তাড়না" 

চ্চাপি কোপতঃ ॥ ক্ষুধিতং ভোজয়েং 
কান্তং দদ্যাৎ পাঁনঞ্চ তৌষণে। ন বোধ" 

য়েভতং নিদ্রালুং প্রেরয়ত্যেব কর্ণ ॥ 

পুভ্রাণাঞ্চ শতগুণং স্নেহ কৃর্ধযাৎ পতিং 
মতী । পতির্বুর্ঘতিভর্ভা দৈবভহ দুল" 

যোধিতঃ ॥ শুভং দৃষটা সুধাতুল্যং বান 
পশ্যতি স্রন্দরী । সম্নিতৎ বদনৎ হা 

ভজক্িভাবেন যত্রতঃ ॥ পুরুযাণাহ সহত্রঞচ 

মতী স্ত্রী চ মমুদ্ধরেৎ । পতিঃ পতিত্রতা, 

নাঞ্চ মুচ্যতে সর্ববপাতকাঁৎ॥ নান্তি তেযাং 

কন্দরভোগঃ সতীনাধ ভ্রততেজমা। তর 

সার্দধঞ্চ নিদম্মী, মোঁদতে হরিসন্দিরে ॥ 
পুধিব্যাং যানি তীর্খানি সভীপাদ্যে 
ভান্যপি। তেজশ্চ সর্দাদেবানাং দু্নী 

নাগ শহীদু চ ॥ তপস্থিনাং তপঃ সর্ব 
ততিনাহ ঘহ ফলুহ তু 1 দানে কলহ 

বন্দাতৃণাহ তহ সর্বাং তাহ সস্তভহ £ য় 

নারায়ণঃ শঙুধিধাতা জগতামপি 1 ভরাঃ 

সন্দে হমুনয়ো ভীছান্তালাঞি সন্ততহ £ 
বতীনাহ প্রাদরজন। সন্যঃ গুতা বরো! 

পতিরহাছলস্থতা হচ্যভে পাতিবাহরঃ £ 
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ত্রেলোক্যৎ ভন্মসাৎ কর্তং ক্ষণেনৈব 
পতিত্রতা ,| স্বতেজসা! সমর্থা সা মহা- 
পুণ্যবতী সদ17 সতীনাঞধ্ পতিঃ সাধবী 
পুজো নিঃশঙ্ক এব চ | নহি তম্ত ভয়ং 

কিকিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাঁদপি ॥ শতজন্মপুণ" 
বতাং গৃহে জাতা পতিব্তা! ৷ পতিবৃতা- |] 

প্রসুঃ গুতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা ॥ সতী 
স্ত্রী প্রাতরুথায় ত্য চ রাত্বিবাঁদসং | 
ভর্ভীরঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনহ মু! ॥ 

শৃহকার্ধ্যৎ ততঃ কৃত্ব! স্্াত্বা ধৌতে চ 
বানী ।॥ গৃহীত শুব্পুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ 
পুজয়েৎ পতিৎ॥ ন্নীপয়িত্ব। সৃপুতেন 

_ জলেন নির্মালেন চ | তন্মৈ দন্ধা ধৌত- 
বস্ত্রৎ তৎপাদৌ ক্ষালয়েণুদ। ॥ আসনে 
বানয়িত্বা চ দত ভালে 'চ চন্দনং | 

সর্বান্লেপনহ কৃত্বা দত্বা মাল্যৎ গলে- 

হুপি চ॥ সাঁমবেদোক্তদান্দ্রেণ ভোগন্দরব্যৈঃ 
সুধোপনৈই ৷ 'সংপৃজ্য ভক্তিতঃ কান্ত 
স্বত্বা চ প্রণসেনু্দা॥ ও নমঃ কান্তায় 

শাস্তায় সর্ধদেবাশরয়ায় স্বাহা ॥ ইত্যনে- 
নৈব মন্ত্রেণ দত্ব পুষ্গঞ্চ চন্দনং | পাদ্যার্ঘ্য- 

ধুপদীপাহশ্চ বস্ত্র নৈবেদ্যঘুভ্তমং॥ জল 
সুবাদিতং শুদ্ধং তাদুলঞ্চ হথসংস্কৃতহ । 

দা শ্রোত্রঞ্চ প্রপঠেৎ যত কৃতৎ পাঠ্য- 

মেবচ ॥ ও লমঃ কাস্তাঘ শান্দ্রে চ শিব- 

চন্দ্রন্থব্ূপিণে ৷ লমঃ শান্তায় দাস্তায় সর্বব- 

দেবাশ্রয়াষ চ & নমো! বঙ্গশ্বরূপায় সতী, 

শ্রাণপরায় চ। লমন্ায় চ পৃজ্যায় হৃদা- 

ধারায় তে নমঃ ॥ পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় 

চক্ুযন্তারকাঁয় চ। ভ্ঞানাধারায় পত্থীনাং 

পরমানন্দরূপিণে ॥ পতিব্গা পতিথিফুঃ 
পতিরেব মহেশ্বরঃ। পতিশ্চ নিরণাধারে! 
ব্রহ্গরূপ নমোহস্ত তে ॥ ক্ষমস্থ ভগ্নবন্ 

দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যহু। পত্রীবন্ধো 
দয়াসিন্ধো দামীদোষং ক্ষমন্য চন ইদৎ 

স্তোত্রং মহাপুণ্যৎ স্ক্্যাদ্যে পদ্ময়া 
তং। অরম্থত্য। চ ধরয়! গঙ্গয়া চ পুরা 

বজ॥ সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ববং বুক্ধণে 

চাপি নিত্যশঃ। পার্বত্য! চ কৃতং ভক্ত্যা 
কৈলাসে শঙ্করায় চ ॥ মুনীনাঞ। সুরাণাঞ্চ 
পত্ভীভিশ্চ কৃত পুর] ৷ পতিবৃতানাং 
সর্বাসাৎ স্তোত্রমেতৎ শুভাবহং ॥ ইদং 
ভোত্রং মহাপুণ্যৎ যা! শুণোতি পতি- 
বৃতা। নরোহন্যে বাপি নারী 'বা লভতে 

সর্ববাগ্থিতৎ ॥ অপুভ্রো লন্ভতে পুভ্রং 

নির্ধনো লভতে ধনং। রোগী চ মুচ্যতে 
রোগাৎ বদ্ধো যুচ্যেত বহ্ধনাৎ ॥ পতিবৃত! 

চ স্তত্ব! চ তীর্থনীনফলং লভেৎু। কলগ্ 
সর্ববতপসাঁং ব্তানাঞ্চ বজেশ্বরঃ ॥ ইদং 

স্তত্বা নমস্কত্য ভূঙ্কে সা তদনুজ্য়!। 

উক্তৎ পতিব্তাধশ্ৎ গৃহিণাং শ্য়তাং 

বুজগ ইতি বক্গবৈবর্তে শ্রীরুফজন্ম- 
খণ্ডে৮ত অধ্যায়ঃ ॥ % ॥ পত্বুতানানানি 

যথা। সুর্যযস্ সববর্চলা ১ শত্রন্ত শচী ২ 
- বশরিষ্ঠস্চ অরুন্ধতী ৩ চন্দস্ত রোহিনী ৪ 

অগন্ত্যস্য লোপাবুছ!া৫ চ্যবনস্য হৃুকল্যা ৬ 

সত্যবতঃ সাবিত্রী ৭ কপিলম্যা শ্রীমতী ৮ 

সৌদাসহ্ত নদয়স্তা ৯ সগরহ্থয কেশ্িনী ১০ 
নলস্য দলয়ন্তী ১৯ ব্রাদস্ত লীতা ১২ 

শিবস্য সতী ১৩ নারায়ণস্ায লঙ্গদী ১৪ 



গত্তিঃ ২০৮৪ গরু 

বৃন্ধণঃ সাবিত্রী ১৫ রাবণদ্য মন্দো- 

দরী ১৬1 ইতি পুরাঁণান্তরৎ ॥ 
পতেরঃ.( পুহ স্ত্রী ) পক্ষী । গন্তরি ত্রি। ইত্যু- 

গাদিকৌষঃ ॥ | 

পতেরঃ ( পুৎ ) আঢ়কঃ । গর্তও । ইতি 

হক্ষিগু নারোণাদিবৃতিঃ ॥ 

পন্তঙ্গৎ ক্লী) রক্তচন্দনং । ইতি শব্দরত্বা- 

বলী॥ বৃক্ষবিশেষঃ | বকম্ ইতি ভাষা। 

তৎপর্যযায়ঃ | পত্রাঙ্গং ২ রক্তকাষ্ঠৎ ৩ 

সবরঙ্গদং ৪ পত্রাণ্যৎ ৫ পষ্টরঙ্গৎ ৬ ভার্ধ্যা- 

হুক্ষঃ ৭ বুক্তকঃ$ ৮ লোহিত ৯ রঙ্গ 

কাষ্ঠৎ ১০ রোগ্রকাষ্ঠৎ ১১ কুচন্দনং১২ 
পষ্টরপ্নকৎ ১৩ স্থরঙ্গং১৪ | অস্য গুণাঃ। 

কটুত্বহ। রক্ষত্বং। আয্নহ্ং | শীতত্ং | 
গৌল্যন্বৎ ৷ বাতপিত্তগ্বববি্ষে টো ন্মাদ- 
ভূতনাশিত্ব্চ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ অপি 
চ। পতঙ্গস্ত রক্তদারং ন্ুরঙ্গৎ রগ্রনং 
তথ | পটরগ্রনমাথ্য/তং পতুরর* বু-। 

চন্দনং॥ পতন্গৎ মধুনৎ শীতহ পিত্তশ্রেয় 

ভ্রণ।ক্রনুৎ। হরিচন্দনবজ্জেয়ং বিশেষা- 

দ্বাহনাশনং ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
পন্তনহ (রী) নথরৎ । ইতামরঃ ॥ মহতী 

পুরী ॥ ইতি ভ্রীধরম্থামী ॥ ঘ্বদ্ঙ্গঃ। ইতি 

হারাঁবলী ॥ 

পন্তনবণিক্ [জ্ ] (পুহ ) নগববণিক্। তহ- 
পর্যায় | স্বাধ্যায়ী ২। ইতি ত্রিকাণ্ড- 

শেষে ॥ 

পন্তিঃ (খুহ) পরাতিক। ইতামর$ £ বীরঃ। 
ইতি নিশ্বং ॥ 

পত্তিঃ (জ্ী) গতি | দেনাবিশেষ 1 বথা। 

একেভৈকরথা ত্শ্বা পভিঃ পঞ্পদধা- 
তিকা। ইত্যমরঃ ॥ 

পতিসংহতিঃ (ভ্ত্রী) পদাঁতিস্পৃহঃ । তথ" 

পর্ধ্যায়ঃ। পাদাতং ২1 ইত্যমরঃ ॥ 

পতুরঃ (পু ) শালিঞ্চশাকঃ। ইতি ব্রিকাণ- 
শেষঃ ॥ পত্তঙ্গে ্রী। ইতি ভাবপ্রকাশঃ? 

পত্রী [ক্ত্রী) বেদ্বিধানেনোঢা । অন্যাত্রোগ- 
চারা 1! পত্যা উদ্বাহবিহিতমন্ত্রাদিন! 

উঢ়া। ইতি ভরতঃ ॥ তৎপর্ধ্যায়ঃ | 

পাণিগৃহীতী ২ দ্বিতীয়া ও সহধন্িণি ৪ 
ভার্ধ্য। ৫ জায়! ৬ দারাঃ ৭ সধর্দথিনী ৮ 

ধর্ঘচারিণী ৯ দারঃ ১০ গৃহিণী ১১। 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ সহ্চরী ১২ গৃহছঃ ১৩ 
ক্ষেত্রং ১৪ বধৃঃ ১৫ জনী ১৬ পরি" 

গ্রহঃ ১৭ উঢ়া ১৮ কলত্রং ১৯ ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ 

। পাট (পুং) পরথীগৃহত | যথা। বাসাগারং 

|] 

ভোগগৃহৎ কন্তাপত্্যাটনিদুটাঃ। ইতি 
ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পত্রৎ (কী) বৃক্ষাবয়ববিশেষঃ | প1ত। ইতি 
ভাষা । ততপধ্যায়ঃ | পলাশহ২ ছদনহও 

দলং ৪ পর্ণহ ৫ ছদ্ঃ ৬। ইত্যনরঃ ॥ 

পাত্রৎ ৭ ছাদনহ ৮ বর্থৎ ৯ বর্থণৎ ১০ 

পত্তকছ ১১। ইতি শব্রহাধলা ££€॥ 

বিধঃবে পত্রবিশেবদানকলহ যখ। পত্জাং 

ণ্যপি সপুষ্ধানি হরেং প্রাতিকরানি চ॥ 

প্রবঙ্গাহি মৃপশ্রেষ্ঠ শুণুব গদতে। নন ॥ 
অপাদার্সপত্রহ প্রথমহ তক্পান্ছু্গারকহ 

বং তন্মানু খাদ্রহ শ্রে্ৎ ততল্চ 

তই শমিপত্রজহ 7 গুর্াপত্রহ ততঃ শ্রেষ্ঠ 



গর ২০৮৫ গৃত্রহ 

ততোহণি কুশপত্রকৎ ৷ পত্রৎ তক্মান্দম- 
নকং ততো বিল্বস্ত পাত্রকং | বিল্বপত্রা- 

দপি হরেস্তলমীপত্রযুত্তমৎ । এতেবাঞচ 
যথাল্ধৈ: পত্রৈর্ব! যোহর্জয়েদ্ধরিং ॥ 

পর্ধবপাপবিনির্ুক্তো বিষ্ুলোকে নহী- 
য়তে ॥ ইতি নারসিংহে ৫২ অধ্যায়হাঞ্া 

দেবীত্রীতিকরপত্রাণি যথা। আপামার্গস্য 
পত্রস্ত ততে। ভূঙ্কারপত্রকং । ততোহপি 

গন্ধিনীপত্রৎ বলাহকমতঃ পরহ ॥ তম্মাৎ 

খদিরপত্রস্ত বঞ্থুলস্তবকন্তখা । আত্রন্ত 

বকগুচ্ছন্ত জন্ুপত্রং ততঃ প্রৎ ॥ বীজ- 
পুরদ্য পত্রস্ত ততোহপি কুশপত্রকং। 

'দুর্বাস্কুরং ততঃ -প্রোজ্জৎ শমীগন্রমতঃ 
প্রং ॥ পত্রমামলকহ তশ্মাদ্দামপত্রমতঃ 

পরহ। সর্বতো বিল্বপত্রত্ত দেব্যাঃ প্রীতি- 

করং তং "॥ ইতি কালিকাপুরাণে 
৬্অধ্যায়ঃ ॥ঞ্জ। তেজপ্রং। তৎপরধ্যায়ঃ। 
তমালপত্রং ১. পত্রকৎ ২ ছদনৎ ৩ 
দলং ৪. পালাশহ € অংশুকহ ৬ বাঁসঃ৭ 
তাঁপিসৎ ৮. স্কুমারকহ ৯ বস্ত্র ৯০ 

তমালকং ১১' রামৎ ১২ গোপনহং ১৩ 

বসনৎ ১৪ তমাল ১৫ হ্থরনির্গন্ধং ১৬ । 

অন্য গুণাঃ। কটুত্ৎ। তিক্রত্ং । উষ্ণ 
ভ্বুং । কফবাতবিষবন্তিকগুতিদোষন!শি- 
হ। মুথমস্তকশোধনত্বঞ্চ ॥ ইতি বাজ 

নির্ধস্টঃঘ্ অপি চ। পত্রকৎ মধুরং 
কিঞ্চিভীক্ষৌঞ্চং পিচ্ছিলং লঘু । নিহস্তি 

কফবাতার্থোহৃল্লাসারুচিপীনসধন্॥ ইতি 

' ভাবপ্রকাশঃ ॥ * £ বাহনহ ! শরপক্ষঃ | 

পক্ষিপক্ষঃ | ইতি মেদিনী [ক লিখনা, 
১৩) 

ধার: । পাৎ ইতি ভাষ/। বখ।। ষাগ্াঁ 

সিকে তু সম্প্রাপ্ডে ভ্রান্তিঃ সংভ্ঞা়তে 

যতঃ | ধাত্রাক্ষরাণি স্থষ্টানি পত্রারূঢা- 
ন্যতঃ পুরা ॥ ইতি জ্যোতিস্তত্বৎ ॥ %॥ 

ধাতৃময়পত্রাকৃতিদ্রব্যৎ ৷ পতর্ ইতি 
তবকৃ-ইতি চ ভীষা। যথ।। হবপিদ্রা- 

ভরণাচ কাধ হুলোহপার্দয শৃঙ্ঘলাভিঃ । 

ইতি তুলাপুরুষদানে দানসাঁগরই ॥ % ॥ 
পত্রী। লিপিঃ 1 তন্ত রঞ্তীনহ যথা। 

সুবর্ণরূপ্যরঙ্গাদ্যৈ রষ্ভয়েৎ পর্রমুন্তমহ | 

- আামান্যোভিমমধ্যানাং পত্রবজনমীরিতহ%0 

অথ পত্রপ্রমাণং ৷ বড়ছুলোধিকং হস্তং 

পত্রযুদ্তমমীবিতৎ ॥ “মধ্যমহ হত্তমাত্রং 
স্ঞাৎ সাদান্যং মুদ্রিহস্তকং ॥ ্গ॥ অথ 
পত্রভঙ্গপ্রকারঃ | পত্রন্ত ত্রিগুণীকৃত্য 

উর্ধে ভূ ছিগুণৎ ত্যজেও । শেষভাগে 
লিখেঘর্ণান্ গদ্যপদ্যাদিনংযুতান্ | ক ॥ 

অথ পত্রস্ত রচনক্রমঃ ॥ রাজলেখকমাহুয় 

হৃপো ভয়াৎ প্রযত্রতঃ| পত্রৎ কুরু যথা- 

যোগ্যৎ গদ্যপদ্যাদিসংবুতং ॥ পিত- 

ছয়মানীয় লেখকে। রহস্ি ছ্থিতঃ। যথা" 

যোগ্যানুসারেণ পত্রহ কুরধ্যাম্মনোরমহ ॥ 
দিন্ছয়ং, ত্রয়ং বাপি বিচার্ধ্য পণ্িতেন 

বৈ। স্বত্রান্তেদুষণৎ জান্থা বিলিখেং 
পন্রপুন্তকে ॥ আামান্যপহেে সংলিখা 

রহনি' আবয়েনুপহ | নৃপাজ্ছয়! শুভে 
পত্রে বিলিখেদ্রোাজলেখকঃ ॥ ক অথ 

লেখনপ্রকারঃ 1. অস্ুশৎ প্রথমং দদ্যাৎ 

মঙগলার্ঘৎ, বিচক্ষণ | মধ্যে বিন্ুসনাযুক্ত- 

মধঃ নপ্তাহনংযুতং ॥ তদধঃ স্বস্তি বিশ্বান্ত 
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ততো! গদ্যৎ স্বশোৌভনং | ততঃ শ্রীশব্দ- 

*রূপাঁণি পদন্যাসক্রমৎ লিখে ॥ ভাষয়! 

হস্কতেনৈব কুশলৎ বিলিখেহ স্ুবীঃ। 

গুভাশুভাঁং বার্তাং সংস্কতৈঃ 

পরাকৃতৈস্তথা ॥ ততঃ প্রমাণসন্দেশং ততো 

বার্তীৎ নিযোজয়ে। কীন্তিগ্রীতিযুতং 

পদ্যৎ ততঃ কিমধিকাঁদিকং ॥ পত্রপ্রেষণ- 

শ্লোকঞ্চ অঙ্কমাসাদিসংযুতং | সর্বেরষাষের 

পত্রেধু লিখনঞফ্বমীরিতং ॥ সর্বষা- 

মেব পত্রাঁণাং বিধিৎ জ্ঞাত্ব। লিখেভু যঃ। 
স্বদেশে কীর্তিমাপ্মোতি তথা দেশাস্তরে 

ঘপি ॥ এব শাস্তুক্রমৎ জ্ঞাত্বা যো লিখে- 

দ্রাজপত্রক। স রাজমন্ত্রিভিঃ সার্ধৎ যশঃ 

প্রাঞ্োত্যনুত্তমৎ ॥ শান্্রসন্দর্ভমজ্ঞাত্বা যে! 

লিখেদ্রাজপত্রকং । স রাজমন্ত্রিভিঃ সার্দং 

ছুর্শো মহদা য়া % ॥ অথ পত্রনয়ন- 

ক্রমঃ | রাজপত্রং নয়েন্মুদ্ধি ললাটে পাত্র" 
মন্্িণাং । গুরুপত্রং নয়েন্মদ্ধি তাক্ষণানা- 
স্তথৈব চ ॥ যতিসন্ন্যাসিনাধৈব স্বামিনশ্চ 

তখৈব চ। সাদরেণৈব যত্বেন তথা 
সুর্ঘনি ধারয়েৎ ॥ ভাধ্যাপুভন্ত মিত্রস্য 
হৃদষে ধারয়েছু স্থধীঃ। প্রবীরাণাঁৎ ক- 
দেশে পত্রধাবণমীরিতং ॥ এতেষাঞ্চেব 

পত্রাণামুক্ঞৎ ধারণলক্ষণহ ॥ অন্যেষামপি 

পত্রাণাৎ নিয়ম নাত্র দর্শিত: 0 ₹.॥ অথ 

.পত্রপঠনপ্রকার। পন্রহ ধ্ৃস্াা নমস্কৃত্য 

পৃর্ববাগ্রহ স্থাপয়েহ হুধীহ। দক্ষিণাখ্েণ 

সদ্সি নৃপাত্রে রাজলেখকঃ ৪ পত্রহ 

বিতত্য স্দসি দ্বিবারৎ মনসা পঠেহ! 

স্ষ্টৎ পশ্চাঙ প্রবক্তব্যমক্ষোনে। রাজ- 

৩৩৫ 

“ অর্বেষাং 

লেখকঃ ॥ রহসি শ্রাবয়েৎ পত্রৎ শুভ, 

বা যদি বাঁশুভং। পত্রং শ্রত্থ! বিদিদবার্থং 
সভায়াং শ্রাবয়েভতঃ ॥ রহম্তপত্রং 

রহুসি নৃপাশ্রে শীবয়েদ্িজঃ | অণ্ডভং 

নৈব সদমি শুভ পত্রৎ নৃপ্াজ্রা ॥ 
এবং ক্রমেণ পত্রার্থং শ্রাবয়িত্বা দ্বিজো" 

ভমঃ। নৃপতেঃ সন্িধে স্থিত্বা নৃপাজ্ঞামনু- 
বর্ভতে 1%॥ অথ পত্রচিহ্থানি | উর্ধে ড়" 

সুলং ত্য বর্তলৎ চন্দ্রবিম্বব কল্তরী- 
কু্ুমৈত কুর্য্যাদ্রাজপত্রৎ হ্থচিহ্িতং ॥ 
মন্ত্রিণাৎ ু ষ্মেনৈব পণ্ডিতন্ভৈব চন্দনৈঃ| ৃ্ 

গুরূণাং চন্দনেনৈব সিন্দুরেখৈব স্বামিনঃ1 
ভাধ্যায়াশ্ডাপ্যলক্তেন চন্দনৈঃ পিতৃ" 

পুজয়োঃ। সন্ধ্যাসিনাৎ চন্দনেন বতীনাং, 

কুদ্ধুমেন চ ॥ রক্তচন্দনপন্থেন ভৃত্যন্ত 
সমুদীরিতং ॥ শোণিতেনৈব শত্রুণাং 
পত্রচিহ্ৃৎ প্রকল্পয়ে ॥ এতেথাঁক্োব 

যথাযোগ্যানুমারতঃ ॥ পত্র" 

স্যোর্দে ভু মতিমান্ কুর্ধযাৎথ চিহহ গু" 
বর্তলং॥%॥ তথ রাজপত্রস্ত কোণচ্ছেদন" 

প্রকারঃ। দক্ষিণে পত্রকোণস্ত অধন্তাৎ 

ছেদয়েছ হৃধীঃ । একাছুলপ্রমাণেন রাজ" 

পত্রন্য চৈব হি ॥ | অথ রাজপত্রাদেঃ 

পদন্যাসঃ। মহারাজাধিরাজঞ দানশো 9 

তখৈব চ। তথা সচ্চরিতহ যোজ্যৎ কল" 

বৃক্ষাদিকৎ ন্যসেহ ॥ বখাযোগ্যানুনারেণ 
তখৈব গুণভেদতঃ। রাজপত্রেযু সর্ধেদু 

পদশ্যাসক্রমৎ বিদুঃ ৪] অথ সন্দ্িপত্রন্ত । 

প্রবরৎ গুণভেদেন তথ! বচ্চরিতাদিকহ । 

বিন্যস্যা বিলিখে প্রাজ্ঞ সন্দ্রিপজরে 
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পদক্রমহ 1%॥ অথ পণ্ডিতস্য ! সহখ্যাবদৃ- 

. বন্দিতপদং শাস্ত্ার্থনিপুখাদিকৎ। পণ্ডিতা- 
নাঞ্চ পত্রেধু বিলিখেছৈ পদক্রমহ ॥ % ॥ 

'শথ গুরুপত্রদ্য। সাংখ্যষিদ্বাস্তনিপুণৎ 
সনমক্ষারকৎ পদ | বিন্যস্ত বিলিখেহ 

প্রাজ্জে। 'গুরুপত্রে পদক্রমং ॥*॥ অথ]. 

স্বামিপত্রস্য। প্রবধ্যৎ সনমক্কারৎ প্রাণ 

প্রিয়াদিকৎ পদহং । বিশ্যস্য বিলিখেদ্বীমান্ 

স্বামিপত্রে পদক্রমৎ ॥ * ॥ অথ ভার্যযা- |. 

পত্রম্য। প্রাণপ্রিয়াপদহ সাধ্বীৎ তথ! 
সচ্চরিতাদিকং। ভার্ধ্যাপত্রে লিখেদিদ্বান্ 

পদক্রমমনুত্মং ॥ঞ অথ পুভ্রন্য। প্রাণ- 

পুক্রপদৎ তঘত্তথা সচ্চরিতাঁদিকং । আঁশী- 
. ঝ্মচনসংঘুক্তং পুভরপত্রে পদক্রমৎ | 

অথ পিতৃপন্রস্য । প্রভুবর্ধ্যং নমস্কার 

তথ! সচ্চরিতাদিকৎ | বিশ্যস্ বিলিখেহ 

পুভঃ পিতৃপত্রে পৃদক্রমণ ॥ & ॥ অথ 
সন্যাসিবতিপত্রস্য ॥ সর্বববাঞ্থাবিনিরুক্তৎ 

- অর্বশান্রার্থপারগৃহ | 'ম্যাসিফতিপত্রেযু 
বিলিখেচ্চ পদক্রমৎ 1 ক ॥ সামান্ম্য । 

সামান্যভৃত্যশত্রণাৎ বিলিযোজ্যামুকং 

প্রতি ॥ শল্াবশেষিতপদৎ ছাগতুল্যাঁ 

দিকহ তথ| ! এতেযামেব পত্রেষু যথা- 

যোগ্যানুনাবতঃ। বিশ্যস্য বিলিখেত প্রাজ্ঃ 

পদ্ক্রমমনুতমহ 0 ক ৪. ভ্ীশববিন্যাঁস- 

সংখ্যা যথা] । ষড্গুরোঃ স্থামিনঃ পঞ্চ দে 

সত্যে চতুরো রিপৌ। ীশববালাহ ত্রয়ং 
নিত্রে একৈকং পুভ্রভাব্যয়োঃ 0 অথ 

বাজ; প্রশ্ভিঃ। স্বস্তিগীর্ববাণচয়চূড়ারত্ব- 

রাজিরোচিস্চুঘিতচন্রচ্ড়চরণনখেন্দুহন্দচ- 

- জিকাসন্দোহাস্থাদচতুরচেতশ্চকোরবরবি- 
যমসমরসঞ্চরতপ্রবলতরতুরগখুরপুউপটল- 
দলিততুপৃষ্ঠো ভিষ্ঠভুয়িষঠধূলিধারাধূরিতস- 
কলহরিদস্তরপ্রচণ্ডুজদণুভাজমানখরতরা- 

. সিবিত্রাসিতপ্রত্যরিপৃরথীপতিসাধপ্রার্থিতা- 
" ন্ুকম্পাম্থধাসম্পাতানবরতবিদ্বদ্দীরিজ্রযেবি- 

দ্রাবণজ্রবিণরাশিবিশ্রাণনসমুপাজ্জিতোর্জি- 

তঘশোমরালাবলিকবলিতধলিদধীচিসঞ্চি- 

তযশোম্ালজালভপালকুল ভিলকপ্রীযুত- 

মহারাজাধিরাজেমু 1.১। স্বস্তিগ্রচদো- 

দর্তখগুখপ্ডিতারিমগুলমুণ্োন্মুক্তযুক্তীবলী- 
মণ্ডিতসংগ্রামালনরি্মাঁণানেকবারণবাহা* 

দিকায়কাগুবক্রতরনক্রচক্রচৎক্রমণছুরতি- 

ক্রমণীয়ইপগাপতিগ্রভূতযশশ্চন্দ্রচন্দিকা" 

দ্যোতবিদ্যোতিতাখিলজগন্ম গুলবিবিধব্র- 

বিপার্পনসন্তোিতসূরিসমূহত্ভুয়মানাবদাত” 
কীর্ডিনর্তকীনর্ভনলীলালেপলেপিত গীতি- 
ধুরী পোর্ববশ্যাদিবেস্টাজনসবিলাসগীয়মান- 
গুণশ্রবপান্দোলিতাথগুশ্রবণকুশুলপরিতঃ- 

প্রসপ্পিতপ্রতাপতপনোতাপিতারাতিততি" 

সমধ্যাসিতনিকুষ্জকুগ্রপ্রস্তুতসৌন্দর্ধযগাথা- 

প্রসুদিতক্রীমন্নারায়ণচরণকিস্করজ্রীযুতমহা- 

রাজদানশোপেযু | ২1 অথ ক্রি 
প্রশস্তিঃ | স্বস্তিভ্রীমৎ্সমস্তনানস্তসেবক* 

নির্বাহকেমু। কোধগোকুষিকধীবলগজ- 
বাজিগৃহপরিবারহর্ষহেতুনী তিসেতুরক্ষণনি* 
পুখেছু । অন্মদধিশ্বাসৈকনিকেতনেমু প্র 
মন্ত্িপ্রবীরেষু আমরাশিনিবেদনকোইয়হ 
বর্ণভুতোহত্রত্যৎ ভব্যযাবেদয়ন্ তততাহ 
ভব্যমব্যাহতমনুদিনমনুক্ষণংপৃচ্ছতিন্মক্ষে 



গত্রথ 

অথ গুরুপ্রশত্তিঃ| স্বত্তিভ্রীনারায়ণপদ- 
প/থোরুহনিংদরদ্মকরন্দমধুপায়মানমাল- 

দেষু । বিবিধবিদ্যাবিদ্যোৌতিতাঁখিলগুণ- 

গণালগ্কতবেদবেদাঙ্গপারগস্বাশ্রমোচিতা- 

চাঁরসম্পশ্নপরমহংসপরিত্রাজকাচাধ্যসে- 

ব্যমাঁনভ্রীগোবিন্দস্বরূপগুরুচরণারবিন্দেযু 
কোটিশঃ গ্রণামীহ 1 ** ॥ অথ ভার্য্যায়াঃ 
ব্বামিপ্রশত্তিঃ। শ্বস্তিশ্রীমছুদ্দীমপ্রেমহেম- 
ভূষিতান্মদাদিভক্তজনেযু। কর্ণয়োরধিষ্ঠা 
নেষু। নেত্রয়োরধিদেবতেঘু | কামস্য 
পরিণাঁমেযু | চতুর্বর্গপ্রদাযকেযু। মমা- 7 

পররূপেযু। শ্রীমৎস্বামিচরণারবিন্দেঘু | 

গোবিন্দ ইবেন্দিরায়াঃ শঙ্কর ইব গিরি- 
জাঘাঃ মহেন্দ্র ইব পুলোমজায়াঃ প্রতি 
দিন বর্ধমান সমারাধনা প্রণামপুর্বব- 

মান্তাং ॥ *॥ অথ ভর্ভূভার্ধ্যাপ্রশস্তিঃ | 

হস্তিস্রীমৎসম্তপ্রেমপারলাবণ্যমূত্ো প্রি- 
য়তমায়াৎ নেত্রযুগ্রস্য কনীনিকায়ামিব 

চন্দ্রস্য ক্ষণদায়ামিব কমলাকরম্য কম- 

লিন্যামিব পৃথিকস্য ছাঁয়ায়ামিব তৃষা 
ভুরস্য শীতলায়ৃতধারায়ামিব মম সপ্রেম 

নিবেদয়ন্তী পত্রী শুভাশীরাশীমিবেদয়তু 

সর্ধবদা | ॥ অথ পুভ্রণ্য পিতৃরং প্রতি 

প্রশত্তিঃ 1 ক্ব্তিউীমর্দভিনববশম্মদচিত্ত- 

চিন্তিতন্বীয়ানুরাগানুরঞ্জিতানুণৃহীতস্বগৃহা- 
বর্গেষু। নিজচরণসরোজরজিতপরাগসং- 

বক্তাম্মাদাদিভালম্থলবিশীলভাগাসস্তাবুকে- 

সু! স্রীযুতপিতৃচরণনরোরুহেয়ু। অকি- 

কিকরকিহ্করস্য হম বদ্ধকরসম্পুটস্যাত 

বনীপৃষ্ঠলগ্নাঃ সাফান্গপ্রণতয়ঃ সহত্র- 

২০৮৮ 
পস্মলিনলিাসলীিিজিশ্ জি ্ঁঁ্ল্টীিীঁিী 

গন্রৎ 
মজত্রং বিদ্রপ্যঞ্চ ॥ ক্ষ॥ অথ পিভুঃ পুভ্রং 

প্রতি প্রশত্তিঃ | স্বস্তিশ্রীবিশ্বেশ্বরচরণস" 

রোরুহানুগ্রহসমাসাদিতাতিবিততানবদ্য- 

বিদ্যাবিলামপীবৃষপরম্পরাপরাভাবুকানু- 
পমমাধুরীধুরীণবিবিধগুণালঙ্লতনিজবংশা- 

_ বতহসদকলবিশ্বীসনিধানন্জিকুলপবিত্রী" 
কৃতান্বপ্রায়েঘু। শ্রীধুতশুদ্ধাচারপরিণুরি- 

তপুজ্রেবু শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্ত বিজ্রাপ্য- 

॥. অথ সন্্যানিযতিপ্রশত্তিঃ ॥ 

স্ব্তিভ্রীমৎ্পরমহৎদপরিত্রাজকাচার্ধ্যকর- 
ণনিপুণতাপরাধুখেরু। বিষমবিষয়দোষ' 

দর্শনদুষিতপ্রপঞ্চরচনাবিভাবেরু | বেদ" 

বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্তবদ্ধদেবপ্রকৃতিপুকষ- 

বিবেকজ্ঞানশীলেষু। সংখ্যাবন্মুখ্যবন্দিত- 

চরণারবিন্দন্বাশ্রমোচিতাঁচারপরিপালনগ- 

বিত্রীকৃতধরিত্রীতলেযু | সকলভূদেবগু- 

জিতত্ীযুতগোস্বামিচরণারবিন্দেষু । মা" 
বনীসংলগ্নঃ সাফটাঙ্গপ্রণামমহত্রমজত্রং 

ও নমো! নারায়ণায়েতিমন্ত্রেণাকলিত" 

মন্তর॥% ॥ অথ ভৃত্যপ্রশস্তিঃ | বাশি 
ভগবচ্চরণপরায়ণসকলদ্রবিণাধিরক্ষকথো" 

মহিষ্যাদিপ্রতিপালকনিখিলবংশানুদেবক 

বশঙ্বদামুকভৃত্যং প্রাতি ॥ *% [ অথাবি- 
প্রশস্তিঃ | স্বস্তিসনরাঙ্গনত্রক্প্রতিভটা" 

বশঃপরিপুরিতসকলসামস্তরাজধানীবিভূ' 
স্তিতবীরশস্ত্রাবশেষিতনিজবংশানুরক্ষকস* 
ততপরিত্রস্তশরণাগতাসুকৎ প্রতি ॥ %॥ 

অথ বিবেকিনাং প্রশস্তিঃ। স্বত্তিদ্রীভগবৎ্ 

পদপৃহজপুজনোপচিতপুণ্যপুঞ্জপবিত্রীক্ণতা" 
স্তঃকরণদিখিলািনীবিসরদ্ধম্মিলমিলশগী' 

গু ক 
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মালাকলাযশোহসুবদ্ধিনিরবধিবন্থবিভরাণ- পত্রণ। (জী) শরপত্ররচনা । যথা । শরাণা 
স্ব্তি- নাধরীকৃতন্থরপুরভূমীরুহেযু 

শ্ীমৎপরমেশ্বরপাদপাখোরুহান্বাদচতুরচি- | ' 

ভচঞ্চরীকভূবুন্দারকবৃন্দাবন্জন্তামিতয- 

শংপটারপক্কপটলালঙ্কতদিগঙ্গনাগরণস্তনত- 

টপ্রবলপ্রতাপৌর্ববখব্ৰাকৃত প্রত্যর্থিসার্থগ- 
বর্ধাকুপারপারে! ইতি বররুচিন্কৃতপত্র- 
কৌমুদী ॥ 

পত্রকত (ক্লী) বৃক্ষন্থ পত্রং | পত্রাবলী। ইতি 
শবরত্ৰাবলী ॥ তেজপত্রৎ ॥ অস্য গুণঃ। 

কফবাঘৃর্শোল্লাসারুচিনাশিত্বং॥ ইতি 
রাজবল্লভঃ ॥ শালিঞ্চশাকে পুহ। ইতি 

রত্মালা ॥ 
পত্রকাহলা (স্ত্রী) পিপ্সোলা । 'পত্রশব্দঃ। ইতি 

হারাবলী ॥ 

পত্রকুচ্ছুঃ (পু ) পর্ণকৃচ্ছত্রতৎ | যথা | পর্ণো- 
দুম্বররাজীববিন্বপত্রকুশোদকৈঃ। প্রত্যেক 
প্রত্যহ পীটৈঃ পর্ণকৃচ্ছ উদান্বতঃ ॥ ইতি 

যাজ্রবন্ধ্যঃ॥ পলাশোদছুম্বরারবিন্নত্রীবৃক্ষ- 

পর্ণানামেকৈকেন ক্খিতযুদকং প্রত্যহ 

পিবেখ কুশোদকঞ্থ  একন্সি্সহনীতি 

পঞ্চাহযাধ্যঃ পর্ণকৃচ্ছঃ । ইতি নিতাক্ষরা। ॥ 

পত্রগুপ্তঃ (পুং) ভ্রিকণ্টঃ। তেকাটাসিজ্ ইতি 
ভাষা ॥ ইত্তি শব্দচন্ড্রিক। 

পত্রধন। (ক্র) সাতলাবৃক্ষঃ। ইতি রাজ- 

নির্ধন্টঃ 

পত্ঙগহ (রী ) পত্রাঙ্থহ॥ রক্তচন্দনং। ইভি 

শৃবরেত্বাবলী £7 

পর্রবহ্কারেঃ ( পু$) পুরোটিঃ। রায়ভাটা ইতি 
ভাষা ॥ ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ৪ 

পত্ররচনা পত্রণ। পরিকীন্তিতা | ইতি 
হারাঁবলী | 

পত্রতগুলী (তরী) যবতিক্ত1। ইতি রাজ- 
নির্ঘনঃ ॥ 

পত্রতরুঃ (গুহ) টি 1 ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥. 

পত্রদারকঃ (পুং) ক্রকচঃ। করাৎ ইতি 
ভাষা । ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পত্রনাড়িকা। (ভ্ত্রী) পত্রশির/। ইতি জটা- 
ধরঃ ॥ 

পত্রপরশুঃ .€পুৎ) স্বর্ণকারাদীনাৎ ব্বর্ণাদি- 
চ্ছেদ্িকা। ছেনী ইতি ভাষা। তৎ- 
পর্ধ্যায়ঃ | ব্রশ্চনঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ পত্র- 
পশু ৩। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

পৃত্রপা! (্ত্রী ) অপত্রপা। ॥ লঙ্জ।। ইতি শব্দ- 

রভ্রাবলী ॥ 

পত্রপালঃ (পুৎ) আয়তা ছুরিকা । ইতি 
হেমচত্দ্রঃ ॥ 

পত্রপালী (ক্ত্রী) কর্তনী £ কীচী ইতি ভাষা । 

ইতি হলায়ুধঃ 

পত্রপাশ্ঠা তরী) র্ণানিরচিতনলাটাজরণহ। 

টাকা ইতি ভাষা । ইত্যমনরঃ 
পনুরপিশাচিক। (স্ত্রী ) জলত্রা। টোকা ইতি 

ভাবা । তৎপব্যায়ঃ | খর্পরঃ ২ বারিত্রা ৩ 

সুর্ঘখোলহ ৪ । ইতি ভিকাগুশেষঃ [ 

পত্রপুষ্প: প্হে) রক্ততুলসী। ইতি শব্দ 
চক্তিক! ৪ 

পত্রপুষ্সকই (পম) ভূর্পত্রহ ॥ ইতি শব্দ 

মালা 
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পত্রপুষ্পা (তরী) তুলমী। ইতি শবদমালা ॥ নাঁলৎ কন্দৎ অংশ্বেদজং তথা। শাঁকং 

ষুদ্রপত্রতুলসী । ইতি রত্থগালা ॥ ষড়ুবিধমুদ্দিষউৎ গুরুবিদ্যাদবথোভরং ॥ 

পত্রবন্ধঃ ( পু ) পুঙ্পরচনা | যথা। রচন? চ ইতি রাজিবল্লভঃ ॥ 

পরিগ্ন্দঃ পত্রবন্ধ ইতি ত্রয়ং। পত্রভঙ্গ- ] পত্রশিরা (স্ত্রী) পত্রভঙ্গঃ। তৎপর্যায়ঃ। 

্রসূনাদিরচনায়াৎ নিগদ্যতে ॥ ইতি শব্দ | মাটিঃ২। ইতি হারাবলী ॥ পর্ণনাড়ী চ॥ 

রত্বাবলী ॥ পত্রশ্রেণী (রী) ভ্রবন্তী। ইতি রাজনিরঘনটঃ [' 

গত্রঝাল$ ( গুৎ ) কুলাধটহ। দাড় ইতি ভাঁষা। পর্ণপংক্তিষ্চ ॥ ঁ 

ইতি ভ্রিকাঁগুশেষঃ ॥ পত্রত্রেষ্ঠঃ (পু ) বিদ্ঃ॥ ইতি রাজনির্ঘটঃ ॥ 

পত্রভঙ্গঃ (পুহ) স্তনকপোলাদৌ কন্তুরিকাদি- | পত্রসুচিঃ (পুং) কণ্টকৎ। ইতি জ্রিকাখ' 
রচিতপত্রাবলী | তৎপর্যযায়ঃ। পত্রলেখা ২1. শেষঃ॥ 
পদ্রবল্লী ও পত্রলতা ৪ পত্রান্থলী €। | পত্রহিমং (লী) হিমছু্দিনং | ইতি কা: 

শেষঃ ॥ ইতি হেম্চ্জুং ॥ পত্রছুলিঃ ৬ পত্রভঙ্গী ণ 

পত্রকং'৮ পত্রভঙ্গিঃ ৯ পত্বাবলী ১০। । পত্রাখ্যৎ (কী) তেজপত্রং | ইতি শব্দ- 

ইতি শব্দরত্বীবলী ॥ চক্দ্িকা ॥ তালীশগত্রং॥। ইতি রাজ 

ভঙ্গী (স্ত্রী) পত্রভঙ্গঃ।" ইতি শব্দরহা- ৰ নির্ঘণ্টঃ ॥ 

| 
বলী॥ 1 পন্রাগ্রখ (ক্লী ) রডচগ্দনহ | রকতচন্দনসদৃশ' 

পত্রযৌবনহ (ব্লী) পল্লব । নৃতনপত্রং । ] কাঠঠবিশেবঃ| বকম্ ইতি ভাঙা । ইতা- 
যথ।। নবোদগতে কিশলয়ং কিশলং পত্র । . নরঃ | ভূর্ভভং | পন্মকহ। ইতি মেদিনী॥ 

খৌবনং। ইতি জটাধরঃ ॥ প্জাঙুনিঃ (স্ী) পত্রভনঃ । স্তনকপোলাগে 

পত্রবথই ( পুত স্ত্রী) পক্ষী 1 ইতামরঃ 0 1 কস্থুরিকাদিরচিতগত্রাবলী । ইত্যমরঃ ৪ 

পত্রলং ( লী) ভ্রপ্পং । অঘনদদি। ইতি হেস্ : পহাগুনহ (রী) মসী। ইতি শব্দরস্াবণী ॥ 

চি | পত্াচ্যং (রী) পিপ্রনীদুলং । পর্বতহণৎ। 

গত্রলেখা (ভরা ) পত্র | ইত্ানরং ৪ ইন্ডি রাজনির্দন্টই ॥ 
পত্রব্ী (ভ্ত্ী) পত্রভ্গঃ। ইতি হেসচুর,] । পত্রানৎ (রী) পভসহ | ইতি রানিং ॥ 

কুদ্রুটা। পলাখি লতা। ইতি রাজ! পত্ানুঃ (পুহ) কাসাবুচ। ইচ্ছুদর্ভা। হি 

নির্ঘষ্ট: হ পর্ণলতা চ ॥ ৃ রানির্ন্টিং 

পবাহং (পু) বাণহ। ইতি ভটাধরচ ছ! পহাধলিঃ (তা) গৈরি ক) ইনি শদচ্িবা £ 
লিপিবাহকে তি £ এ পত্শ্রেছধি 5 ৪ রী 

পত্রশীক (খু) বহুবিতশাকান্তর্পৃত সৃতি লী (হ)) পত্র ইতি শন্দহা 
হিউিন্ ॥ যথা । পত্হ পুষ্পহ ফলহ বলী £ লব দাস প্রলনকনপুসিতিতযক 
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ুর্ণযুক্তনবাশ্বখপত্রাণিন বা । অমায়াৎ 

নিশি সংঘে তু পত্রে চাশ্বথনংজ্কে। 

ক্রমাৎ পন্জরাবলী দেয়ং মধুনা ববচূর্ণকং ॥ 
ইতি কৈবলাতন্ত্রৎ ॥ দেবাদিসনিধো 

সন্দিগ্ববস্তনৌরেকতরাবধারপার্ধকত্রাঙ্গণ- 

বালকোত্োলিততত্তৎসন্দেহকোটিলিখি- 

তপভ্রনমূহশ্চ ॥ 

পত্রিক! [ভ্রী) পত্রী । লিপিঃ। বথা। আদি- 

-ত্যাদিগহাঃ সর্ষে নক্ষত্রাণি চ রাশিয়ঃ। 

দীর্ঘমায়ুঃ প্কুর্বস্ত যস্তেয়ং জন্মপত্রিকা॥ 

ইতি ,জ্যোতিষং 

পল্রিকাখ্যঃ ( পুৎ ) কপূরভেদঃ। ইত রাজ- 
নির্ঘকঃ ॥ পত্রিকনামকে ভি ॥ 

পত্রিণী (স্ত্রী) গলবঃ॥ ইতি শব্দচক্দ্রিকা ॥ 
পত্রী [ ন্] (পু) বাগঃ। পক্ষী | ইত্যমরঃ ॥ 

শ্যোনঃ। বৃক্ষঃ | রথী। পর্ববতঃ। ইতি 

মেদিনী ॥ ভালঃ। শ্বেতকিণিহী॥ গঙ্গা 
পত্রী । পাচী। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ পত্র- 

বিশিষ্টে ত্রি॥ 

পত্রী (স্ত্রী) লিপিঃ। পত্রহ । যথা । শ্রীমত্" 
পঞ্চজিনীপতিঃ কুমুদিনী প্রাণেশ্বরো। ভূভবঃ 
শাশাহিহ স্ররাজবন্দিতপদো দৈত্যেন্্- 

মন্ত্রী শনিঃ। ব্বর্ভানুই শিখিনাৎ গণৌ'গণ- 

পতি্রদ্েশলন্বীধরান্থাং রক্ষন্ত সদৈব 
যস্ত বিমল! "পাত্রী ময়। লিখ্যতে ॥ ইতি 

জাতকহ ॥ 

পত্রোপক্করঃ ( পুহ ) কাসমার্দঃ | ইতি হারা, 

বলা ॥ 

পত্রোর্থৎ (ক্লী) ধৌতকৌযেয়ং। ইত্যমরহ ৪ 
টলকুগাদিপত্রে্ু ক্রিমিভিরর্ণায়াঃ কৃত- 

পত্রসশ্বদ্ধিনী উর্ণ(' অভ্র ডি ইতি 
ভরতঃ ॥ 

পত্রোর্ণ, (পুৎ) শ্যোগাকবৃক্ষঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

পৎ্সলং (ক্রী ) পচ্থাঃ। ইত্যুণ।দিকোষঃ ॥ 
পথ ই ক গত্যাৎ ) ইতি কবিকল্পত্রমঃ 1 ইক 

পন্থয়তি | ইতি ছূর্গাদানঃ ॥ 
পথ এ জ গত্যাৎ। ইতি কবিকল্পভরসঃ 1 এ 

অপথীৎ। জ পাথঃ পথঃ। ইতি ভুর্গা- 
দাঁসঃ ॥ 

পথঃ (পুৎ) পন্থা । ইতি ভ্রিকাগ্ডশেষঃ ॥ 

পথন্[ ৎ] (পুং) পথঃ। ইত্যমরচীকা ॥ 
গমনকর্তা চ ॥ 

পথিকঃ (ত্রি) পদ্থানৎ গচ্ছতি বঃ! তু" 

পর্যায় । অধরনীনঃ২ অধ্বগঃ ৩ অধ্বন্ঃ ৪ 

পান্থঃ ৫| ইত্যমরঃ ॥ গন্তঃ ৬ যাতুঃ ৭ 
পথকঃ ৮ যাত্রিকঃ ৯ যাতৃকঃ ১০ ইতি' 

শব্দরত্বাবলী ॥ পথিলঃ ১১। ইত্যুণাদি- 

কোষ ॥ 

পথিকসন্ততিঃ (ভ্ত্রী ) পথিকসংঘঃ। 
পর্ধ্যায়ঃ) হারিঃ ২। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

পথিকনখহতিঃ ৩ । ইতি হারাবলী ॥ 

পথিকা (ভ্ত্রী) কপিলদ্রাক্ষা । সা রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পৃথিদ্রমঃ (গুহ) খদিরবক্ষঃ। ইতি উর ॥ 

- শ্বেতখদিরঃ | ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পথিলঃ (তরি ) পথিকঃ। ইস্যণাদিকোবিঃ ॥ 

পথিবাহ্কঃ (তরি) শাকুনিকঃ। নিষ্ঠুরঃ | ইতি 
শব্দমালা ॥ ভারবাহকশ্চ ॥ 

পথ্যৎ (ভরি) চিকিৎসাদৌ হিতকারকং | তৎ- 

পধ্যায়ঃ 1 করণুৎ ২ হিতং ৩। ইতি শব্দ- 

তৎ* 
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চন্দ্রিকা॥ আত্মীয়, ৪ আয়ুষ্যৎ €। 

সৈন্ধবে ক্রী। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ | 
পধ্যঃ ( পুং) হরীতকীবৃক্ষঃ। যথা । শিবায়াং 

বনতিক্তঃ স্যাৎ পথ্যঃ স্ুন্দরমাভৃকৌ। 
ইতি শব্দমাল! ॥ 

পথ্যশাকঃ (পুৎ ) তওুলীয়শীকঃ। ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পথ্য। (স্ত্রী) হরীতকী । ম্বগের্ববারুঃ | চির্ভিটা ॥ 

বন্ধ্যা কর্কোটকী । ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
পথ্যাদি গুগৃগুলুঃ (পু ) উষধবিশেষঃ | যথ!। 

পথ্যা বিভীতামলকীফলানাং শতং ক্রমেণ 

দ্বিগুণাভিবৃদ্ধং । প্রস্থেন যুক্তপ্* পলহ্ব 

ঘাণাং দ্রোণে জলে সংস্থিতমে করাত্রং ! 
অর্দীবশেষং কথিতৎ কষায়ং ভাগে 
পচেন্তৎ পুনরেব লোহে। অমূনি বহ্ছেরব- 
ভার্ধয দদ্যাৎ দ্রব্যাণি সংচূর্ণ্য পলার্দকানি ॥ 
বিড়কদ্তীত্রিফলাগুুচীকৃবগাত্রিবৃনাগর- 
কোবণানি। যথেউচেষ্টস্ত নরস্ত শীস্রং 

হিমাদ্ুপানানি চ ভোজনানি ॥ নিষেব্য- 
মানে বিনিহস্তি রোগান্ সগৃত্রলীৎ নৃতন- 
খগ্ডতাঞ্চ। প্রীহানযুগ্রৎ জঠরাতিগুল্সং 
পারুত্বকগুত্ববিবাতরক্তং ॥ পথ্যাদিকো 
গুগ্গুলুবেষ নাল খ্যাতঃ ক্ষিতাবপ্রমিত- 
প্রভাবঃ। বলেন নাগেন সং মনুষ্যৎ 

জবেন কুর্ধ্যাভুরগ্েণ তুল্য ॥ আযুংপ্রকর্ষং 
বিদধাতি চক্ষুর্বলং তখ! পুিকরো 
বিষস্বঃ ॥ ক্ষতস্ত সন্ধানকরো বিশেবাদ্- 

বোখেষু শস্তঃ সকলে তজ্জ্ৈঃ ॥ ইতি 
ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পথ্যাপথাৎ ( ব্রী ) রোগাণাং হিতাহিতকারক- 

ভরব্যাণি। তত্র তরুণম্বরে পথ্যং যথা! 
বমনং। লজ্ঘনৎ ! কালোইটাহঃ। 
ববাগুঃ। স্বেদনং | কটুতিক্তরসৌ৷। এতানি 
পাচনানি ॥*॥ নবভ্বরে অপথ্যৎ ঘথা। 

আনিং। বিরেকঃ।' স্থরতং | কযায়ঃ। 

ব্যায়ামঃ | অভ্যঞ্রনং। দিবানিদ্র | দুগ্ধং। 

তৎ। বৈদলহ | আমিষং | তক্রং। সরা 

স্বাছুগুরুদ্রবদ্রব্যাণি |; অন্নং | প্রবাতঃ। 

ভরমণং | কোপঃ ॥ % ॥ মধ্যভ্বরে পথ্যং 

যথা। পুরাতনযষ্টিকঃ। পুরাতনশালিঃ। 
বার্তাকুঃ। শোভাঞ্জনং | কারবেলঃ। 
বেত্রাগ্রং। আঁষাটফলং। পটোলং। 

কর্কোটকং | মূলকপোতিক|। মুদগমগুব- 

চণকরুলথমুকুষ্টকানাং যুষঃ | পাঠা।, 
অন্ত! | বাস্তুকং। তগ্ুলীয়ঃ | জীবন্তী। 
কাকমাচী। সুপক্কানি দ্রাঙ্ষাকপিথদ।ড়িম" 
বৈকস্কতফলানি। লঘুনি সাত্য্ানি চ ভেষ" 
জানি ॥ঞ%॥ অথ পুবাণভ্বরে পথাং। 
বিরেচনৎ | ছদ্দিনং | অগ্রনং | নস্যহ। 

ধুমঃ | অন্ুবাদনৎ | সিরাব্যধঃ। মংশং 

মনং। প্রদেহঃ | অভ্যঙ্গঃ । অবগাহঃ। 

শিশিরোপচারঃ | এণঃ। কুলিঙ্গঃ | হরিণঃ। 

মরুবঃ। লাবঃ | শশঃ। তিভিরিঃ। বুকুটঃ। 

ক্রোধ | বুরঙগঃ। পৃষতঃ। চকোরঃ। 

কপিগ্রলঃ ॥  বর্তকঃ | কালপুচ্ছঃ | 

গোক্ষীরং । অভহ্ষীরং । গোঘধভহ | অঙ্গ 

মৃত । হরীতকী | পর্বতনির্বরাডঃ | 
এরগুতৈলং | সিতচন্দনং ! জ্যোহ্া। 
শ্রিয়ালিঙ্গনৎ £ * | ব্যায়াঞ্চ ব্যবারগচ 

সানৎ চংক্রঘণহ তথা । স্বরসুক্ডে ন 
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' সেবেত. যাবমো! বলবান্ ভবে ॥ক্ষ 

'অথাতিসাররোগে পথ্যং। বমনং! লঙ্ঘনৎ। 

শিত্র। পুরাণ শালিষস্টিকাঃ । বিলেপী ) 
লাজমণ্ডঃ। মসূরতুবরীশশৈণলাধহরিণ' 
কপিঞ্জলভবযুষঃ | সর্ব ক্ষুদ্রমতস্যাঃ। 
শৃঙ্গী। খুড্ডীশঃ। মধুরালিক1। তৈলং। 

ছাগ্রব্ৃতক্ষীরে । গোদধিতক্রে | গবাঁজয়ো- 
দরধিজং পয়ে[জৎ বা নবনীতং | নবরস্ভা- 
পুঙ্গৃং। নবরস্তাফলং। ক্ষৌন্দ্রং। জ্থুফলং। 
ভব্যৎ 1 মহার্জকৎ | নিম্বং। শালুকং । 
_বিকল্কতং ॥ কপিথৎ। বকুলং 1 বিল্বং। 

তিন্দুকং | দাঁড়িমদ্বয়ং । তিলকং। কঞ্চট- 

দলৎ। চাঁন্সেরী । বিজয়া | অরুণ! | জাতী- 
ং। অহিফেনং। জীরকঃ। গিরিমল্লিকা। 

কুস্তন্বুরু । মহানিম্বং ৷ সকলকষায়রসঃ 

দীপনানি লঘৃন্ত্পপানানি। নাভেদর্ঙ্ু- 
লভোহধস্তাৎ্ তথা বংশাস্থিযূলে শস্্রেণ 

" অগ্চন্দ্রবদ্দাহঃ 1 ক? অতীসারে অপথ্যং 

খা । স্বেদঃ। অগ্তনৎ | রুধিরমোক্ষণহং | 
অন্ুপানহ | ম্নানহ | ব্যবাযঃ | জাগরণহ | 

ধুমঃ। নস্যং। অভ্যঞ্তনং | সকলবেগ- 
ধারণং | রক্ষাণি। অসাত্্যমশনং । বিরু- 

্বান্তৎ। গোধূমঃ | মাঃ । ববঃ। বান্ডুকং। 

কাকমাচী | নিষ্পাবঃ। কন্নঃ। নধুশিগ্ঃ 
রমাল্হ। পৃগহ। সুহ্হাণ্তহ। তুম্বী। বদরহ | 

হর্বমং | গুরুপানং |, ভাদুলৎ । ইচ্ষুঃ 1 

গুড়ঃ। সদ্যহ। উপোদিকা | দ্রাক্ষা। অস্র- 

বেতমফলহ | লশুনহ | ধাত্রী । ছুষ্টা্ু। 
মস্ত ॥ গৃহবারি। নারিকেলহ। স্বেহনং। 

হখমদঃ 8. অধিলপত্রশ্যকহ 1 ক্ষারহ। 

৬৫ 
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সর্ববাণি সরাণি। পুনর্নবা॥ ইর্বারুকৎ | 

লবণৎ।' অসৎ ॥ % ॥ অথ গ্েহণীরোগে 

পথ্যহ | নিদ্রা) ছদ্দনৎ | লঙ্বনং | পুরা 
তনশালয়ঃ। পুরাতনযষ্টিকাঁঃ। লাজমণ্ডঃ। 
মসুরতুবরীমুদণতবযুষঃ | নিঃশেযোদ্ৃত- 
সারগব্যদধি | গবাং ছাগ্যা ব পয়োজং 

নবনীতং। ছাগঘ্বতপয়োদধীনি । তিল- 

তৈলং। সুরা | মাঁক্ষিকং 1 শালুকহ। 
বকুল ॥ দাঁড়িম্যুগং | নব্য ভব্যং | 

রস্তাপুষ্সং | রম্তাফলং। তরুণবিল্বং ॥ 

শৃঙ্গাটকহ | চাঙ্গেরী ॥ বিজয়া। কপিথং 

কুটজং | অজাজী | কশেরু | তক্রং 
কঞ্চটপল্লবৎ । তিলকং। জাতীফলৎ 

জান্ববং। ধন্যাকং। তিন্দুকং। মহানিম্বঃ 

অরুণ! । অফেনং | ক্রব্যাৎ | লাবশশৈণ- 
তিত্তিরিমাহস্যৃষঃ | সর্ষে ক্ষুদ্রমত্ন্তাঃ | 
খুড্ভীশঃ। মধুরালিকামৎন্যঃ | খলিশঃ। 

সর্ববকষায়রনঃ | নাভেঘ্যন্বলতোহধস্তাৎ 
তথ! বংশাস্থিমূলে প্রদ্থলিতায়সার্ঘচন্দ্র- 
বদ্দাহঃ ॥ %  শ্রহণ্যামপধ্যং যথা। রক্ত- 

কআতিঃ। জাগরঃ। অদ্দুপানহ। স্কানহ। 

ভ্ত্রী। বেগবিধারণং | নম্তাং | অগ্জানং ॥ 

ব্বেদনং। ধৃমপান্হ। শ্রমঃ | বিরুন্ধাশনহ। 

আতপঃ। গোধুমহ | নিহ্পাবঃ॥ কলায়ঃ। 

- মাবঃ। যবঃ। আর্্রকং ! ছত্রকং ॥ রাজ- 

যাব:1 উপোদিক!। বাজুকঃ ॥ কাকমাচী! 

কুগ্যাণ্ঃ । তুহ্বী | মধুশিগ্ত । কন্দহ | 
ভাদুলং ! ইক্ষুঃ। বদরহ। রসালং। ইর্ববা- 
ক্কহ 1 পূশফলহ । রসোনং । ধান্তাহ্হ! 

মৌবীরৎ। ভুষোদকং। ছুছং | ড়ঃ। 
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- মন্তু। নারিকেলহ। পুনর্নবা। বারহৃতং । 
বৈণবহ। সর্ধবাণি পত্রশাকানি । ছুষ্টান্থু। 
গোমুত্রং। মৃগনাভিঃ | ক্ষারং | সমস্তানি 

সরাণি । দ্রাক্ষা | অগ্রং । লবণরসঃ 

গর্বন্নৎ | গুরুপানহ | সর্দের্ পৃপাই ॥ ক ॥ 

অথার্শসি পথ্যৎ | বিরেচনং | লেপনহ। 

অজ্মোক্ষ2।, ক্ষারঃ। অগ্নিকর্ধা। শন্্কর্ধা। 

পুরাতনলোহিতশালয়ঃ। পুরাতনযষ্টিকাঃ। 
যবাঃ। কুল্যাঃ। গোধাখুগজোষ্্কৃষ্্াবি- 
কলিঙ্গাজখরৌতুকীশতরদ্ষুচাসশৃগগালকা- 
কানাৎ মাংসানি। ব্বল্পমাংসাঃ গ্রমহাঠ। 

পটোলহ। পত্তুরঃ। রসোনকৎ । বহ্ছিঃ। 
পুনর্নবা। শুরণঃ। বান্তুকং | জীবন্তিকা। 

দন্তশঠঃ। সরা । ভ্রুটিঃ। বয়ংন্থা। নব- 

নীতৎ । তত্রং ৷ কন্ধোলং | ধাত্রী। 

কুচকৎ 1 কপিখহ । উ্টমুত্রাজ্যপয়াংসি। 
ভল্লাতকং॥ সর্ষপতৈলং । গোদুত্রং ) 
সৌবীরৎ। ভুষোঁদকং। বাতাপহ্থাশ্নপানথা 
অগ্রিবদ্ধকান্নপানহ ॥ %॥ অর্শসি অপখ্যৎ 

যথা । আনৃপমামিষৎ। মহস্তঃ। পিণ্যাকঃ। 

দধি | পিঙ্ক । মাষঃ ৷ করীরৎ | 

নিষ্পাবঃ। বিল্লং। তুদ্বী। উপোদিকা। 
পক্কীত্রং 1 সর্ববশাল্কৎ | বিকউন্তীনি । 

গরণি। আতপঃ। জলপানৎ | বমনহ । 

বন্তিকণ্মন । নদীনাৎ সলিলং | বিরুদ্ছানি 

সর্ববীণি। পুর্ববদিগৃভববাযুঃ ৷ বেগরোধঃ। 

ভ্িষঃ। পুষ্ঠধানৎ।উৎকটকাদনং। বক্ষ 

দোষলং দ্রব্যহ | রক্তপিক্ডিনাৎ বদঘহ 
পথ্যাপধ্যৎ তন্তদপি রক্তার্শোরোগিণাহ 

বিশেষতো। বিদ্যাৎ ॥*॥ অথাগ্রিমান্দ্যা- 

জীর্ঘাদো পথ্যং) শ্লৈশ্নিকে পুর্বরং রমনহ। 
পৈত্তিকে ম্ছুরেচনহ | বাঁতিকে স্বেদনং। 
বথাবস্থৎ হিতবস্তনি। নাঁনপ্রকারব্যায়াদঃ 

_ দীপনানি | লঘুনি | বহুকালিসমুৎপন্না 

যুদ্গলোহিতশালয়ঃ | বিলেপী । লাজ 

মণ্ডঃ যুদ্গভবমণ্ডঃ | স্থরা ॥ এগঃ | 

বহ্থী। শশহ। লাবঃ। সর্ববদুদ্রমৎস্তঃ। 
শালিঞ্চশাকং । বেত্রাগ্রহ। বাস্তুকং বাল- 

মূলৎ । লশুনং। বৃদ্ধকুদ্মাডং |. নবীন- 

কদলীফলৎ । শোভাগ্রনং । পটোলং। 
বার্তাকুঃ। নলদান্দু। কর্কটকৎ | কার" 

বেল্পং | বার্থতৎ | মহার্্রকং | প্রসারণী। 
কাকমাচী। চাঙ্গেরী। স্থনিষগনীকৎ | ধাত্রী- 
ফল | মাতুলুদৎ | দাড়িমহ ! যবঃ | 

পর্পটঃ। অগ্লবেতমং | জন্বীরং। নাগ" 

রঙ্গৎ | মাক্ষিকৎ । নবনীতং | ঘৃতং। 

তক্রং। সৌবীরকং। তুষোদকং। ধান্যায়ং 
কটুতৈলৎ | রামঠং | লবগার্কৎ |. 

যমানী | মবিচহ | মেথী | ধান্যকং। 

জীরকৎ | দধি। তাদ্বুলং। তগুসলিলং! 

কটুরসঃ। তিক্তবসঃ ॥ % ॥ অগিদান্দ্যা" 
জীর্ণাদৌ অপথ্যৎ বথা । বিরেচনহ | 
বিগ্যত্রবায়ুনাৎ বেগ্রদারণৎ | অভিরিভ্ঞা" 

শনহ। মধ্যশনং। জাগরণহ। বিষমাশনহ। 
রক্তত্রতিও। শনীধানযৎ। মহস্থাই। মাহসহ। 

উপোদিকা । জলপানং | পিউকহ | 

জাম্ববহ 1 সর্দাশালুকৎ । কুর্িকা | 

মোরটঃ । ্ ষীবহ 1 কিলাটঃ | প্রপানকহ । 

তালান্থিশস্তং | বালহালৎ !- সেহদহ। 

ছষ্টবান্সি | বিরুদ্বপাঁনানহ 1 অসান্কা 
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পানান্নং | বিউন্ভীনি | গুরূনি। কলবর্ভিং. 

বমি স্বেদৎ লঙ্ঘনং চাঁপতর্পণহ । বিশেষা 

দলদে কুর্ঘযাদিসূচ্যাযতিসারবহ ॥ € ॥ 
অথ ক্রিমিরোগে পথ্যং। আন্ছাপনৎ। 

কাঁয়বিরেচন | শিরোবিরেচনহ । ধুম 

কফদ্ষঠনি ভব্যাণি | শরীরমাজ্জনা | পুরাঁ 
তনবৈধবরক্তশালয়ঃ ৷ পটোলৎ 1 বেত্রা- 

গ্রহ] রনোনহ ] বাস্তুকং । হুতাশঃ ॥ 

মন্দারদলৎ । অর্ধপাঃ । নবীনমোচৎ । 

স্বহতীফলং | তিক্তানি নালীচদলানি ৷ 

মৌধিকদাংসহ। বিড়ন্রহ। পিডুমর্দপললব। 
পথ্যা ॥ ভিলতৈলং | সর্ষপতৈলং। ]. 

সৌবীরং। শক্তৎ 1 তুষোদকং । মধু। 
পচেলিমতালং ॥ অরুদ্ষরৎ । গোমুত্রং | 
তাহ্ুলহ। স্থরা ॥ স্থাগ্ডজহ | উউ্রমৃত্রাজ্য- 
পয়াংসি। রামঠং | ক্ষারঃ। অজমোদা। 

খদিরঃ ॥ বসকং | জন্বীরনীরং। সষবী | 
যমানিকা । হৃরাহ্বাগরুদিংশপোন্ভব 

ক্ষারঃ | তিজ্তকটুকষায়রসাঃ ॥%॥ করিনি" 

, রোগে 'অপব্যহযথ। ॥ ছর্দি । তহেগবিধা 

রণৎ । বিরুদ্ধপানাশনং ॥ দ্বানিদ্রা । 

দ্রবদ্রব্যং | পিষ্টাত্রৎ | আজীর্ভোৌজনহ | 
স্বতহ। নাষঃ। দধি। পত্রশাকহ। মাংসহ। 

পয়ঃ | অনঃ। নধুররনঃ ৪ ক 8 অথ পা 

,বোগে পথ্যৎ | ছন্দিঃ | বিরেচনহ | পুরা 

ভনঘবগোধুমশালয়ঃ | মুদগ।ঢুকীনসুরাণাং 

বৃযঃ | জাঙ্গল্রসঃ | পটোলহ | বুদ্ধ 

বুক্মাশহ। তরুণকদুলীফলহ ॥ ভাবস্তী। 

চরণ হহহ্যামী | গুডুচী | হখুলীর়কহ। 
্ পুননরা।॥ ভেপিপুগ্পী | বার্ভাকুহ | লনুন- 

দ্য়ং। পক্কাত্রং | অভয়! বিশ্বী। শুঙ্গী 

হস্তঃ। গোসুত্রৎ। ধান্রী। তত্রং। গ্ৃতং। 

তৈলহং | সৌবীরকং | তুযোদকং | নব- 
নীতহ। গন্ধবারঃ | হরিজ্রা | নাগকেশরৎ। 

যবক্ষারঃ । লৌহভম্ম্র । কবায়ন্রব্যং | 
কুস্কুমৎ। চরণয়োঃ সন্ধৌ। নাভেছ্ঠছুলা- 
দধঃমস্তকে হস্তয়োর্ঘূলে শুনকক্ষয়োর্ণধ্যে 
চদ্াহ: | বথাদোষমিদং পথ্যং পাগুরোগ- 

বতাং ভবেৎ ॥ ক ॥ পাগজুরোথে অপথ্যৎ 

যথা । রক্তজ্ুতিঃ | ধুমপানহ | বমিঃ। 

বেগধারণৎ। স্বেদনহ॥ মৈথুন । শিশ্বী । 
পত্রশাকানি। রামঠং। মাষঃ1 অন্ভুপানং। 

পিণ্যাকঃ | তাশ্থুলং | সর্ধপঃ। সুরা । 

স্বশ্ক্ষণৎ | দিবান্বপ্রঃ। তীদ্ষানি | লব 

থানি। সিদ্ধুবিদ্ধযাদ্রিজাতনদীনাঁ জলং | 

সর্বাণ্যস্লানি । দুক্টান্তঃ | বিরুদ্ধাশনানি। 
গুরববন্নৎ | বিদাহীনি | ক্ষ ॥ অথ রক্ভপিতে 
পথ্য 1 অধোগমে ছদ্দিনং ॥ উদ্ধীনির্থনে 

বিরেচনং ॥ উভয়ত্র লঙ্ঘন । পুর্রাতিনাঃ 

ধগ্রিকশালিকৌদ্রবশ্রিষদ্ুনীবারববপ্রশতি- 
কাঃ। মুদ্গহ। মনূরঃ । চণক2 1 ভূবরী ॥ 

, সুক্ষ্টকঃ। চি্টঃ | বর্দিনৎস্যঃ | শশঃ। 
কগোতহ | হরিণঃ 1 এথঃ | লাবঃ | 

শরালি:। পারাবতঃ | বর্ভকঃ। বক | 

উরত্রঃ। কালপুচ্ছঃ। কপিগ্রলঃ 1 কষায়- 
বর্থঃ 1 গোঁছগ্ধঘভহ ॥ অজাছুক্হতহ ॥ 

অহিমীঘ্বতৎ ! পননহ | পিক়্াসহ | রশ্া- 

কলহ। কক্ষটহ ॥ তখুলীয়ঃ | পটোলহ। 

বেত্রাগ্রহ! মহাও্রকং । পুরাণকুঘাগুকলহা 

পক্তানহ। তথীভজলহ। বাসা। স্থাহুনি। 
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বিল্বং | দাঁড়িমৎ | খর্ভুরৎ | ধাত্রী। 

মিষিঃ। নারিকেলং। কশেরু। শৃন্গাটকৎ ।, 
পৌরং | কপিখং | শাল্কং। পরূ- 
ষকং। ভূনিম্বশাকং | পিচুমর্দপত্রং । 
ভুম্বী। কলিঙ্গং। লাজশক্তবঃ | দ্রাক্ষা ॥ 

মিতা । মাক্ষিকং | এক্ষবং । শতোদকং। 
ওডিদবারি ! সেকঃ। অবগাহঃ। শত- 

ফৌতসর্পিঃ । অভ্যন্থঃ। শিশিরপ্রদেহঃ | 
হিমানিলঃ। চন্দনং | ইন্পাদাঃ | মনো 

হনুকূলবিচিত্রকথা। ধারাগৃহং | স্থশীতং 
ভূমিগৃহৎ। বৈদূর্ধ্যমুক্তামণীনাং ধারণং | 
রভ্তোৎপলাস্তোরুহপত্রাণাং শহ্যা ॥ 
ক্ষৌমান্বরং। স্থশীতোপবনং। প্রিয়ঙ্ুঃ | 
চন্দনরূধষিতানাং বরাঙ্গনানামালিঙ্গ নং । 
পন্মাকরসরিতত্রদচক্দ্রোদয়হিমবদ্দরীন্থুশীত- 

 লগিরিনির্বরাণামালিঙ্গনং | ভ্রুতিপ্রশস্ত 
কীর্তনং। প্রবীণনীরং। হিম্বালুকা ॥ % ॥ 
রস্তপিত্তে অপথ্যৎ যথ।। 'ব্যায়ামঃ| অধ্ব- 

নিষেবণং | রবিকরঃ। তীক্ষাণি কম্মাণি। 

ক্ষোভঃ ৷ বেগধারণৎ | চপলত| | হস্ত্যশ্ব- 

যানানি। স্বেদঃ। অস্রক্রতিঃ। ধূমপানহ। 

সরতঃ | ক্রোধ ৷ কুলখঃ 1" গুড়ঃ,। 

বার্তাকুঃ। তিলঃ! মাষঃ | সর্ষপঃ। দধি। 

ক্ষারঃ। কৌপপয়ঃ। তান্থুলহ নলদাদ্ব, 1 

মদ্যৎ | লশুনৎ। শিন্বী। বিরুদ্ধাশনহং | 

কটু অন্ং। লবণৎ। বিদাহিত্রব্যৎ ॥ %॥ 
অথ রাজযগ্নণি পথ্যৎ ॥ ঘৃতপক্ষষরীচ- 

জীরকসংস্কতলাবতিত্তিরজরসঃ ॥ দোঁধা- 

- ধিকম্ক বলিনোহগ্রে স্থছুশুদ্ধিঃ। গোধুমঃ 1 

মুদগঃ॥ চণকঃ। অরুণশ!লয়ঃ। ছাগনি 

মাংসনবনীতপয়োদ্বতানি | ক্রব্যাদ্ 
ংসং। জাঙ্গলজা রসাঃ। মার্তওচগুবিরণ- 

পরিশোধিতন্চূর্ণিতপক্ষপললং লেহং 
রাগঃ। কাম্ঘলিকঃ | ষাড়বঃ। বেশবারঃ। 

শশাঙ্ককিরণঃ| মধুররসঃ | মোচপনমাঁ 

আণাৎ পফলানি | ধাত্রী খর্ছরং। 

পৌফরহ। পরূষকং | নারিকেলং | 

শোভাগ্তনং। বকুলং ! নবতালশম্তং| : 

দ্রাক্ষা। মিষিঃ। মাণিমন্থং | মিংহাস্ত' 

পত্রং। অজাগোমহিষীদ্বতৎ । ছাগাশরয়ঃ। 

ছাগাবন্করমূত্রলেগঃ। মহশ্যগ্ডিকা। শিখ' 
রিণী। মদিরা। রসালা। করুরং। মা" 

মদঃ। সিতচন্দনং। অভ্যগ্রনানি। হর" 

ভীগ্যনুলেপনানি। স্নান । বেশরচনং। 

অবগ্বাহনং। হর্মযং | অলঃ। ম্মরকথা। 

মৃদুগন্ধবাহঃ। গীতানি। লাম্যং | চন্র' 
রুচিঃ। বিপঞ্ষী। স্বগছ্বশাং মনদর্শনং। 

হেমচুর্ণৎ ॥ মুক্তামণিপ্রচ্রভূষণধারণং |, 

হোমঃ । প্রদানং | অমরপূজা | দি 
পুজা। হদ্যান্সপানং ॥ গ॥ রাজবদনণি 
অপথ্যহ যথা । বিরেচনহ | বেগধারণত। 

অমঃ। ভ্্রী। ম্বেদঃ। অগ্জনং | প্রেজাগরঃ। 
সাহদকর্দ্সেব1॥ রক্ষান্সপানং। বিষদা' 
শনহ।*তাদুলৎ। কালিগ্রৎ | কুলথহ। 
মা: | রসোনং | বংশানথরঃ। রামং। 
অল্প | তিক্তং ॥ কযায়: | সর্ববকটু | 

পত্রশাকঃ। ক্ষারঃ 1 বিরুদ্ধাশনহ। শিরা | 
কর্কোটকং । বিদাহিদ্রব্যং ! কৃষক 
লকহ £ ক্ষ অথ কাসে পধ্যহ | শ্বেদ্ঃ। 

বিরেচনং। ছর্দিঃ । গৃসপানহ। সনাশনহ 1 
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শালিং। য্তিকঃ | গোধুম | হ্যামাকঃ 1 
'যবঃ। কোন্রবঃ। আতুগুপ্তা। মাষযুদরগ- 

'কুলথানাং রসাঃ। গ্রাম্যোদকৎ । অনৃপ- 

- ধন্বদেশভববিবিধমাংসানি। শ্বরা। পুরা 

তনসর্পিঃ | ছাগছুদ্ধং । ছাগদ্বৃতং 1 

- বাস্তৃক্ং | বায়সীশাকং । বার্তাকুঃ। বাল- 

মুলক! কণ্টকারী । কাসমর্দঃ। জীবন্তী। 
হুনিষ্নকং | দ্রাক্ষা। বিদ্বী। মাতুলুঙ্গং ৷ 
গৌক্বরং। বাসকঃ। ক্রটিং । গোমুত্রৎ। 
লশুনং | পথ্য! ব্যোষং ৷ উঞ্কোদকং | 
মধু! লাঁজাঃ। দিবসনিদ্রো। লঘুন্য্রানি 

- কামে অপথ্যৎ যথ1। বস্তিঃ। নম্তং | 
অন্যক্োক্ষ.1 ব্যায়ামঃ | দত্তঘর্ষণং | 
আতপঃ। ছুউপবনঃ | রজঃ| যার্গনিষে- 

- বণহ। বিউত্তীনি ॥ বিদাহীনি। বিবিধ- 
জক্গণি। শর্ন্মুত্রোদগারকানবমিবেগবিধা- 
রণৎ। অতস্যঃ। কনদঃ| সর্ষপঃ) তুম্বী। 

উপোদ্িকা | ডুক্টাম্থু। ছুষ্টান্নপানং | 

বিরুদ্ধাশনং |. গুরুশীতান্রপানহ ॥ ক্ষ 

অথ শ্বামে পথ্যহ | বিরেচনং | স্বেদনং | 

ধুমপানহ | গ্রচ্ছর্দনৎ ॥ দিবাস্থপনং | 

পুরাতিনাঃ যদ্টিকরক্তশালিকুলগ্ঘগোধৃম- 
যবাঃ। শশঃ 1 অহিভূক্ ॥ তিভ্রিরিঃ । 

লাবহ | দক্ষঃ ॥ শুকাদয়ঃ | ধন্বস্বগাঃ | ধন্ব- 

পক্ষিণঃ | পুর্রাতনসর্পিঠি। অজ্ঞাছুষবস্বতং ! 

সুরা । মধু। নিদিদ্ধিকা | বাস্ুকং | তু" 
লীয়ঃ॥ জীবস্তিকা | মূলকপোতিকা | 

পটোল্ৎ | বার্ভাকুং | রসোনহ | পথ্য । 

জন্বীবরৎ॥ বিশ্বীফলং। মাতুলুঙ্গং। দ্রাক্ষা। 

ত্রটিঃ 1 পৌঁফরহ । উদ্তবারি। কটুত্রয়ং? 
ভিসি: ও 
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গোঘুত্রৎ। কফানিলগ্সান্তম্নপানভেষজানি | 

বক্ষঃপরদেশাৎ পার্খযুগো করস্থুয়োর্মব্য- 

ময়োর্য়ো: ক্ঠকুপে চ প্রদীগুলৌহেন - 
দাহঃ ॥ ্* ॥ শ্বাসে অপথ্যৎ যথা । 
মুত্রোদগারচ্ছর্দিতৃট্কাসানাং  রোধঃ | 
নম্তৎ 1 বস্তিঃ | দক্তকান্ঠং | শ্রমঃ | 

_ অধর! | ভারঃ | রেণুঃ। সূর্ধযকিরণ£ | বিষ- 

ৰ 

সনি । খ্াম্যধর্শরঃ। বিদাহীনি। অনুপ- 
'মামিষং | তৈলভূষ্টং (নিষ্পাবঃ। শ্লেক্ষ- 
কারীণি। মাষঃ | বক্তআ্াবঃ। পূর্বববাতান্ন- 

পানং। মেষীদ্বতছ্ধৎ | ছুষ্টজলং | 
-মতস্যঃ | কন্দঃ | সর্ষপঃ | জক্ষশীতগুর্ববন্ন- 

পানৎ ॥.% ॥ অথ হিক্কায়াং পথ্যং | 
শ্বেদনং | বমনং | নম্তং | ধুমপানহ | 

বিরেচনহ । নিদ্রো । স্সিগ্জানি লঘৃন্ানি | 

লবগ্যনি | জীর্ণকুলখখো ধৃমশালিযদ্টিক- 
যখাঃ। এণতিন্তিরিলাবাদ্যা জঙ্গল! স্বগ- 

পক্ষিণঃ | পক্কপিখং | লশ্নং। 

পটোলং"। বালমূলকং | পৌক্করং | কৃষ্ণ 

ভুলসী | মিরা | নলদাদু উঞ্ণোদকং 
মাতুলুঙ্গং ৷ মাক্ষিকং। হ্রভিজলং | 

বাতশ্লেত্বহরাণ্য্পানানি ! শীতান্ুমেকঃ। 

সহসা! ভ্রাসঃ | বিল্মাপনহ । ভয়ং । ক্রোধঃ। 

হর্যঃ । প্রিয়োদেগঃ। প্রাণায়ামনিষেবণহ। 
দগ্তসিক্তসথদাত্রাণং | কৃর্ে ধারাজলার্পণং। 
নাত্য্ধবপীড়নং | পাযূর্দৎ নাভেমঘগুলা- 
দ্ধ দীপদপ্ধহরিভ্য়। দাহঃ গর ছিকায়াং 

. অপথ্যৎ যথা? বাতমৃত্রোদগারকাসশকু- 

দ্েগধারণং | রজঃ। অনিলঃ। আভতপঃ । 
বিরু্ধাশন২। বিউভীনি। বিদাহীনি । 
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রূক্ষাণি। কফদানি। নিষ্পাবঃ। পিফটকঃ. 
মাষঃ | পিণ্যাকঃ | অনুপমামিযং | অবি- 

ভুগ্ধং | দক্তকাষ্ঠং। বস্তিঃ | মতস্তঃ। 
সর্ধপৎ। অন্রং। তৃম্বী॥ কন্দঃ। তৈল- 
ভূষ্টৎ। উপোদিক]। গুরুশীতান্নপানহ ॥+ 

অথ স্বরভেদে পথ্যৎ | ম্বেদ্ঃ | বস্তিঃ। 

ধুমপান | বিরেকঃ। কবলগ্রহঃ। নস্যৎ! 

ভালসিরাবেধঃ। যবঃ। লোহিতশালিঃ। 

হংসাটবী। তাঁতচুড়কেকিনাং মাংদরসাঃ। 
স্থরা । গোকণ্টকঃ। কাকমাচী। জীরন্তী। 
বালমুলকং | দ্রাক্ষা । পথ্য] 1 মাতুলুঙগং । 

লশুনৎ। লবণার্রকৎ। তান্থুলং ৷ মরিচৎ। 

সপিঃ ॥ % ॥ স্বরভেদে অপথ্যৎ । আঁম- 

কপিখৎ | বকুলং | শালুকং | জান্ববং । 

তিন্দুকৎ | কষায়ঃ। বমিঃ। স্বপ্রঃ । প্রজ- 

নং । অনুপানহ ॥ ক ॥ অথারোচকে 

পথ্য বশ্তিঃ। বিরেকঃ॥। যথাবলং 

বমন্ | ধূমোপসেবা। | কবড়গ্রহ্ঃ। তিক্ত- 
কাষ্ঠেন দন্তধাবনৎ | চিত্রান্নপানৎ । 
গোধুমত | যুদ্গাঃ। লোহিতশালয়ঃ | 

ষণ্িক। ৷ বরাহচ্ছাগশশৈণানাং 'নাংসহ। 
চেঙ্গঃ । ঝসাগুহ £ মধুরালিক1। ইলিশঃ 
প্রোচী। খলেশঃ1। কবরী । রোহিতঃ। 
কর্কারুঃ। বেত্রাআৎ 1. নবীনমুলকং ॥ 
বার্ভাকুঃ । শোভাগ্তন । মোচৎ1দাড়িমং। 

ভথ্যৎ । পটোলং ॥ ক্ুচকৎ। স্বতং | 

পরঃ। বালতালহ ৷ রসোনহ ॥ শুরণং । 

ভ্রাক্ষ/। রসালৎ 1 নলদাদ্ছু। কাণঙ্িকং। 

মদ্যৎ 1 রসাল । দূধি | তত্র! আর্জকহ। 

ককোলহখ । শঙ্ছুরৎ। পিয়ালহ। ভিন্দুকৎ। 

- আবঃ॥ দক্তকাঠিৎ । দ্রবানহ | বাত 

« পক্কপিখং | বদরং।.বিকম্কতং | তালাস্থি 

মজ্জা | হিমবালুক! | সিত11 পথ্যা । 

য্যানী। মরিচ | রামঠৎ | স্বাদ 

তিক্তানি! দেহমার্জন| ॥ ক্॥ অরোচকে 

অপথ্যৎ । কাসোদগারক্ষুধানিগ্রোবদীনাং 
বেগধারণৎ | অহদ্যাম্সহ । অস্থত্োক্ষঃ। 
ক্রোধঃ 1 লোভঃ 1 ভয়ং। শোকঃ। 

ু্গন্ধঃ 1 সূর্য্যসেবা 1 & ॥: অথ ছর্ঘাং 
পথ্যৎ | বিরেচন্হ | ছর্দনৎ 1 ল্জনহ | 

স্ানহ | যুজ1!। লাজমণ্ডঃ| পুরাতনা; 

যষ্ঠিকশালিমুদগাঃ । কলায়ঃ। 'গোধুযঃ 1 
ই । মধু ॥ শশাহিতুক্তিত্ভিরিলাব' 

কাদ্যাঃ॥ জাঙ্গলম্থগপক্ষিণঃ। মনোজ্রনানা" 
রসগন্ধরূপ। রলাঃ। যাড়বা যুযাঃ | রাগাঃ। 

খড়াঃ ৷ কাদ্বলিকাঃ। সর! । বেত্রাগ্রং। 

কুস্তঘুরু। নারিকেলং । পচেলিমানি 

জন্বীরধাত্রীনহকারকোলদ্রাক্ষাকপিখানি | 

হরীতকী। দাড়িমং | বীজপুরং ॥ জাতী- 
ফলং | বালকং | নিশ্বং | বাঁস|। সিতা। 

শতাহ্ৰা । করিকেশরং | হিতমনঃগ্রীতি- 
করভক্ষ্য( | ভুক্তস্য বে শিশিরাদু: 

সেকঃ। কন্তুরিকা | চন্দনং । ইন্দু 

কিরণঃ।  মনোজরগসথন্নুলেপনানি ॥ 
্গদ্ধিপুষ্পপানফলানি। স্বমনোইনুকুলরপ 
রসগহ্ছস্পর্শশব্দাঃ। নাভেস্ত্িষবোপরিষটা" 

দাহঃ ॥ ক্ষ] ছর্দ্যাহ অপথ্যহ 1 নদ্যহ ॥ 

বন্তিঃ] স্বেদনং | ন্েহপানহ | রক্ত 
ত্স- 

দর্শনং । ভীতিঃ1- উদ্বেগঃ। উনি 
সাস্থ্যাহদ্যবৈরোধিকামহ । রন শিক্ছী। 
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_ কোষবতী। মধৃকং। চিত্রা সৃ্ৈলা। | %* লাবণং। অত্রমোক্ষঃ | দাহঃ। নৃচীপরি- 
সর্ধপঃ 1. দবেবদালী ।-ব্যায়ানঃ ৷ ছত্রিকা 

অগ্তনং ॥%1॥ অথ তৃঙায়াং পথ্যৎ। 

শোঁধনহ । বমনহ | নিদ্রা। ম্নানং | কবল- 
. ধারণহ। দীপদগ্ধহরিদ্রয়। জিহ্বাধংশিরয়ো- 
দর্গহঃ | কোদ্রবাঃ। শালয়ঃ। পেয়াঃ। 

বিলেপী। লাজশত্তবঃ। অঙ্গমণ্ডঃ | ধন্ব- 
রদ শর্করা । বাগঃ। বাঁড়ব২। "ভূষট- 
মুদগ্যসুরচণককৃতরসঃ। রস্তাপুষ্পং। তৈল- 
কুর্চহ | দ্রাক্ষা। পর্ণ টপললবং | কপিখখহ। 
কোলহ। মল্লিকা । কুম্মাগুকং |. উপো- 
দিকা। খর্ভ্রৎ। দাড়িমং। ধাত্রী। 

কর্কটা। নলদাম্ব। জন্বীর২। করদর্দং | 
বীজপুরৎ 1 গবাহ, পয়হ | মধুকপুষ্পং | 

ভ্রীবেরৎ | তিক্তানি-। মধুর/ণি। -বাল- 

, তালান্ু। শীতান্গু। পয়ঃপেটী। প্রপানকৎ। 
মাক্ষিকং। সরসীতোয়ং । .শতাহ্বা। 

. নাগকেশরহ | এল! । জাতীকফলং। পথ্য । 

কুস্তদ্রু | টহ্কণং ।ঘনসারঃ। গন্ধনারঃ | 

কৌমুদী। শিশিরানিলঃ। চন্দনার্জপ্রিয়া- 
্লেষঃ 1. রত্রীভব্বপধারণৎ ॥ - হিমানু- 

লেপনৎ 0 % 0. তৃষ্ণায়া, অপথ্যং। 

স্েহঃ। অগ্রনহ | ন্বেদঃ। ধুমপান ! 

, ব্যায়াম | নস্যহ 1 আতিপঃ। দস্তকাষ্ঠং। 

গুর্বগ্গহ | অল্রৎ 1 লবণত। কঘায়ঃ | কটু! 

্রিয়ং। দুউজলং। তীন্ষৎ ৪ *& অথ 

সুচ্ছায়াৎ পথ্য 1 সেকঃ ॥ অবগাহঃ | 

মণিঃ। হার: | শীতাঃ প্রদেহাঃ। ব্যজনা- 

লিলঃ। শীভানি গন্ধবন্তি পানানি। ধারা" 

শৃহথ ॥ শীতমরীচিরোচিঃ। খুন! অগ্তন। 

তোদনং | লোনা কচানাঞ্চ লুগ্চনহং | 

নখান্তপীড়া। দশনোপদহশঃ। নানামুখ- 
দ্বারমরুন্নিরোধঃ ॥ বিরেচনহ। ছদ্দনহ | 

লঙ্বনৎ। ক্রোধঃ। ভয়ৎ 1 ছুঃখকরী 

শষ্য1 1 বিচিত্র মনোহরাঃ কথাঃ । ছায়া । 
নভোহস্তঃ | শতধৌতসর্পিঃ | ম্বদূনি । 
তিক্তানি। লাজমুঃ। 'জীর্ণঘবলোহিত- 
শালয়ঃ। কৌভং হুবিঃ | - মুদ্রগযুষঃ 1 
সতীলযুষঃ। ধন্বো্বা হবাংসরসাঃ। রাগাঃ। 
ষাঁড়বাঃ | গব্যপয়ঃ ॥ দিতা | পুরাণ- 

" .কুগ্রা্ডং | পটোলং | মোচং। হরীতকী। 
দাড়িমৎ 1 নারিকেল 1 গধুকপুষ্পৎ 

তণুলীয়ঃ |. ভুষেদকং | লঘুন্ন্নানি |, 
প্রনীরনীর২। সিতচন্দনং। কর্পূরনীরৎ ॥ 

হিমবানুকা। অত্যচ্চশব্দঃ। অন্তুতদর্শনহ । 
'উৎকটগীতহ | উৎকটবাদ্যৎ | শ্রমঃ | 
স্থৃতিঃ! চিন্তুনহ। আত্মবোধঃ। ধৈর্য খা 

বুঙ্ছায়ামপথ্যহ যথা. তান্থুলং | পত্র- 
শাকহ। ব্যবায়ঃ | স্বেদনং | কটুঃ। তৃগি- 
ভরয়োর্বেগরোধঃ | তক্রৎ 0 *॥ অথ মা" 

এত্যয়ে পথ্যৎ॥ সংহশোধনং | সংশমনহ 1 

স্বপন | লঙ্ঘনং | শ্রমঃ। সন্বৎনরসমুত" 

পন্নশালিষ্ঠিকঘবমুদর্ণমযগোধূমসভীলাঃ) 
রাগঠঃ॥ যাঁড়বঃ | এণতিত্তিরিলাবাজদচ্ষ" 

বহিশশ্নানাবিষহ বেশবারঃ | বিচি- 

ত্রান্ং | হৃদ্যমদ্যং | পয়ঃ | সিতা। তু * 

লীয়ঃ ॥ পটোলহ। মাতুুদ্ৎ। পন্ধষকহ। 

থচ্ছ্রং | দাড়িমং 1 ধাত্রী ॥ নারিকেল । 
গোস্তনী। পুরাণসর্পিঃ। বপুরিহ। প্রনীরঘ্য 
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শিশিরানিলঃ | ধারাগৃহং 1 চক্রপাদায। 

মণয়ঃ। মিত্রসঙ্গদঃ| ক্ষৌমাম্বরৎ | শরিয়া 
্লেষঃ | উদ্ধতগীতবাদিত্রং। শীতান্ছু | 
চন্দনহৎ | নং ॥ * ॥ মদাত্যয়ে অপথ্যৎ 

যথ|। স্বেদঃ। অগ্ানং । ধুমপানং | লাবণং। 

দত্তঘর্ষণং | তাপ্বুলং ॥ ক ॥ অথ দাহে 
পথ্যৎ | শালয়ঃ | যষ্টিকাঃ | যুদগাঃ | 
যসুরাও । চধকাঃ। যবাঃ । ধন্বমাংসরমাঃ | 

লাজমণ্ডঃ | লাজশক্তবঃ॥ সিতা। শত- 

ধোঁতঘ্বতৎ । ছুগ্ধং। পয়োভবনবনীতং | 
কুঘাুং। কর্কটা। মোচং। পনদং। 

ন্বাছুদাড়িমং। পটোলৎ। পর্পটৎ। দ্রাক্ষী। 

ধাত্রীফলং। পরূষকং। শিশ্বী। তুম্বী। 
পয়ঃপেটী। খর্জরং | ধান্যকৎ । মিনিঃ। 

বালতালিং। পিয়ালং। শৃক্গাটকং | কশে- 
রুকৎ। মধুকপুষ্পৎ॥ শ্রীবেরং। পথ্য! । 
সর্ববাণি ভিক্তানি | শীতাঃ .প্রদেহাং। 
ভৃবেশ্ম। সেকঃ। অভ্যঙ্গঃ। অবগাহনৃ । 

পন্মোৎপলদলক্ষৌমাখাং শয্যা । শীতল- 
কাননৎ | বিচিত্রা কথ! ৭ গীতানি। 
শিশিরঃ। মন্জুভাষণং। উন ] 
শীতাম্ছ, 1 শিশিরানিলঃ ৷ ধারাগৃহং | 
পরিয়াস্পর্শঃ 1 প্রনীর€ | হিমবালুকা 

স্থধাংশুরশ্ময়ঃ | স্ানহ । মণয়হ | মধুব 

রসহ ৪ ক্ষ ঘাহে অপথ্যৎ 1 বিরু্ধান্তয়- 

পানানি | ত্রোধিং | বেগধাঁরণং | গভাশ্ব- 

হ। অধরা | ক্ষারং | পিভকরাণি । 
ব্যায়মঃ। আতপ: । তক্রং | তান্ুলহ 1 
মধু রাযঠহ | ব্যবায়ঃ | কটুঃ। তিক্তঃ 
উঃ [ক্ষ অথোন্যাদে ভূতোম্মাদে চ 

ঞু পথ্য | মরুদ্তবে পুর্ববং স্বেদঃ। পিভোদ্- 

ভবে পুর্ববং বিরেকঃ। কফোন্ভবে পূর্ব 

বমনং | ততঃপরং বস্তিবিধিঃ | নস্তাং | 

সম্তর্জনং | তাড়নং | অগ্রনং | আঙ্া- 
সনৎ । ত্রামনহ ॥ বন্ধনহ | ভয়ং। হ্্বণং। 

ঘানং। ধুপঃ। দমঃ। বিস্মরণৎ। প্রদেহঃ। 
শিরাব্ধঃ। সংশমনং। সেকঃ। আশ্চর্য 
কর্মাণি। ধূমপানৎ | বীধৈর্ধ্যং | বত্বং। 

আত্মনিবেদনং। অভ্যপ্নং | স্বাপনং। 
আসনং । দিদ্রা!। স্ুশীতান্যনুলেপনানি। 

গোধুমঃ। যুদণঃ। অরুণশালয়ঃ। ধারোয। 

ছুপ্ধ-। শতধোতিসপ্পিঃ ॥ নবীনঘ্তং | 
পুরাতনঘ্বতৎ | কুম্ামিষং | বন্বরমঃ | 

রসালং | পুরাণকুত্বাগুফলৎ। পটোলং 

্রঙ্গীদলং। বাস্তুকৎ। তওুলীয়ঃ। খরা 
মুত্রং | গগনান্ু । পথ্যা.। হাব, 
নারিকেলহ। রক্ষা 1 কপিখহ | গনমহাক 
উদ্মাদে অপথ্যং । মদ্যং। বিরুদ্ধাশনং। 
উষ্ঃভোজনং | নিদ্রাঙ্ৃত্ষবেগধারণহ। 
ব্যবায়ঃ| আফাঢ়ফল । কঠিল্লকং। পত্র 
শাকং | তিক্তাঁনি। বিশ্বী ॥ ক্ষ 7 অথাপ' 

স্মারে পখ্যৎ। বাতোস্বে পুর্ববহ বন্তিঃ। 

পৈত্তিকে বিরেচনহ। শ্লৈগ্সিকে বমনহ। 
পর ধৃপনৎ । অগ্রনং ॥ নন্তহং | শিরা 
ব্যধঃ | দানিং। ভ্রাসনং | বন্ধানং | ঘং | 

তর্জজনং । তাড়নং । হর্যঃ | ধূঘপানহ 1 
বিশ্বায়ঃ 1 ধীধৈর্যৎ | আত্মাদিবিজ্ঞানং | 
ম্নানহ 1 অভ্যগ্তনং | লোহিতশালয়ঃ | 

বুদগাঃ | গোধুলাহ। প্রতনহ হবি: | বৃষ 
মিষহ 1 ধহথরসঃ ॥ ভুগ্ধহ | ভ্রহ্বীদলং । 
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কলমাদিশালয়ঃ | যবগোধুমমাযাঃ ॥ ক ॥ 
গুগ্গুলাবপথ্যৎ | ব্যায়ামঃ। আতপঃ। 

রক্ষহ | স্বানহ । বছুভাষণৎ। প্রবাতঃ। 

মৈথুনহ | যানহ ॥%॥ অথ বাঁতরক্তে 

পথ্যৎ | উত্তানে অভ্যপ্তনং সেক সোপ- 

নাহঃ প্রলেপনহৎ। . গম্ভীরে স্নেহপানৎ 

আন্ছাপনৎ - বিরেচনৎ 1 সর্ববন্র সুচী- 
জলৌকশুঙ্গালাবুভিরআঅক্রতিঃ। শতধোত- 
স্বৃতাত্যঙ্গঃ ॥ মেবীছুদ্ধীবসেচনহ | ববঃ। 

বণ্তিকঃ | নীবারঃ | কলমঃ। অরুণশালিঃ। 

গোধুমঃ | চণকঃ | মুদগঃ | -তুববী | যুকু- 

হকঃ। অব্যজামহ্িষীগবাৎ পযঃ 1 লাবঃ।* 

তিস্ভিরিঃ। সর্পদ্দিট্। তাগ্রচ্ড়াদিঃ । এতে 
বিদ্কিরাঃ। প্রত্তদাঃ শুকদাত্যুহকপোত- 
চটকাদয়ঃ। উপোদিক!। কাঁকমাচী। 
বেত্রা গ্রহ । স্ুনিষরুকহ | বান্ডুকং । কার- 

বেল্লং। তগুলীয়ঃ। প্রসারণী। পঞ্ভুরঃ। 
বৃদ্ধবুস্বাণ্তৎ । সপিঃ। সম্পাকপল্লবং | 
গটোলহ । রুবুতৈলৎ | মৃদ্বীকা। শ্বেত" 
শর্কর। নবনীতহ | সোমবল্লী | কন্তুরী। 

সিতচন্দনৎ | শিংশপাগুরুদেবাহ্বনর্লল- 

স্লেহমদ্দনৎ 1 তিভ্তৎ ॥*% ॥ বাতরক্তে 

অপথ্যৎ 7 দিবান্বপ্রঃ ॥ অগিসন্তাপঃ 

ব্যায়াম ॥ আতপহ | মৈথুনহ | আষঃ। 

কুলখ্। নিদ্পাবঃ | কলায়ত। শ্ষার- 
সেবনৎ॥ অন্বুজানুপমাহমানি | বিরু- 

দ্বানি। দধীনি। ইচ্ছুঃ । মুলকহ | সদ্যৎ | 
পিশ্যাকৎ । অল্রহ। কাগ্িকৎ। কটু। 
উদ্ণৎ। গুরু । অভিষ্যন্দি ! লুবণং। 

শৃক্তব্চ £ ক অখোকিভতভে পথ্যহ। 
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সর্ব রূক্ষবিধিঃ। ম্বেদঃ। 

পুরাতনোদ্দালাঃ। শোভাগ্রনং। কার- 

বেল্পৎ | পটোলৎ। লশুনৎ। সুনিষগ্রৎ। 

কাকমাচী। বেত্রাগ্রৎ । নিম্বপল্লবৎ! 

পতুরঃ। বাস্তুকং। পথ্য । বার্তারুঃ। 

তপ্তবারি । সম্পাকশাকং ৷ পিণ্যাকং। 

তক্রং। অবিষ্টং। মধু। কটুঃ। তিক্তঃ। 
কষাহ। ক্ষীরসেব!॥ গবাধ জলহ । যথা- 

শক্তিব্যায়ামঃ | স্ুলস্তাক্রমণৎ | অচ্ছস্্রদে 

সন্তরণং | নদীষু প্রতিআোতঃ সন্তরণং। 

শ্রেমমাপহরণৎ | 'নমারুতকোপনহ ॥ & ॥ 

উ্স্তন্তে অপথ্যৎ । গুরু শীতদ্রেবন্গিগ্গবিরু" 

দ্ধাসাআ্্যভোজনং | বিরেচনং | ন্নেহনং | 

বমনৎ | রক্তমোক্ষণৎ | বণ্তিঃ 11 

অথামবাতে পথ্যং | জক্ষন্বেদঃ | লঙ্ঘনং | 

নেহপানহ | বন্তিঃ। লেপ্রঃ | রেচনহ | 

পারুবর্তিঃ । অন্দোৎপন্নশালিকুলথাঃ ॥ 
জীর্ণৎ মদ্যৎ। জাঙ্গলানাং রসঃ। বাতি" 

শ্লেন্গ্ধানি সব্বাণি । তক্রৎ। বর্ধাডূঃ | 
এর শুতৈলং । রসোনৎ | পটোলহ | পু 

রকং। কারবেলং। বার্ভাবুঃ। শি 
তপ্তনীরৎ ॥ মন্দারঃ। গোকণ্টকঃ | বুদ্ধ 

দারঃ| ভললাতকহং। গোজলহ | আর্ড্রকং 1 

কটুনি। তিক্তানি | দীপনানি | ক্ষ 0 আম- 
বাতে অপধ্যহ | দধি | মহ্ঞাই | পড়ত 

শটারহ | উপোদিকা | মাষঃ। পিস্টকৎ 4 

ছুক্উনীবহ | পুর্বববাতঃ। বিরুদ্ধাশন5। 
অসান্স্যহ! বেগরোধহ 1 জাগরঃ | বিবমা 

শনহ মক অথ শুলে পথ্যহ ॥ ছঙ্গিঃ। 

কোদ্রবঃ॥ 

রক্তশালিঃ। যবঃ | কুলথঃ। শ্যাযাকঃ। 
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ম্বেদঃ। 'লঙ্নৎ। পায়ুবর্তিঃ । বস্তিঃ। 
নিদ্রা ॥ রেচনং । পাচনহৎ | অব্দোৎপন্নাঃ 

শালয়ঃ | বাট্যমণ্ডঃ। তগুক্গীরং | জাঙ্গ- 

লানাহ রসঃ। পটোলং। শোভাঞ্জনং | 
কারবেল্লৎ। বার্তাকুঃ 1 পৰকান্তরৎ | দ্রাক্ষা। 
কপিথৎ 1 রুচকৎ। পিয়ালৎ। শালি” 

পত্রাণি । বান্তুকং । সাখুদ্রং। সৌবর্চলং । 

হিন্গু। বিশ্বৎ। বিড়ং। শতাহ্বা। লশুনং। 
লবঙ্গং।- এরগুতৈলং। স্থরভীজলং | 
তণ্তাগ্ু। জম্বীররসঃ। কুষ্ঠং।...লঘৃনি । 
ক্ষাবরজাংসি '॥ ৫ ॥ শৃলে? আপথ্যহ । 
বিরুদ্ধাননপানং | জাগ্রঃ। বিষমাশনৎ | 

রূক্ষতিক্তকষায়াণি | শীতলানি। গুরূণি। 

ব্যায়ামঃ | মৈথুনৎ | মদ্যৎ। বৈদলৎ। 

লবগহ। কটু । বেগরোধঃ। শোকঃ। 
ক্রোধঃ ॥ক্ষ। অঘোদাবর্ভানাহয়োঃ পথ্যৎ | 

নারিকেলপুদ্পমিশ্রিতশীতলোদকপনৎ । 

নেহন্বেদঃ | বিরেকঃ| বন্তিঃ। ফলবর্তিঃ। 

অভ্যন্গঃ। যবঃ।| ্ক্টবিগ,ত্রমারুতঃ॥ 

গ্রাম্যোদকৎ। আনুপরসঃ | কুবুতৈলৎ ।' 
বারুণী। বালমূলকং। সম্পাকঃ। ত্রিৰৃৎ। 
তিল ॥ সুধাদ্লং | শু্গবেনং। মাতু- 
নুঙ্গং। যবক্ষারঃ। হবীতকী। লবঙ্গংৎ | 

রামঠহ | দ্রাক্ষা । গোমুত্রৎ। লবণানি | 

অধোবাতসমুথে তু! স্সেহঃ। ব্েদঃ। 

বর্তিঃ। বন্তিঃ 1 দমীরণহরানপানৎ ॥ তথ। 

পুরীবজে। বস্তিঃ | ন্বেদঃ। অভ্যঙ্গঃ | অব- 

গাহনং । ফলবর্ডিঃ | বিডুভেদ্যশনপানং । 

মুত্রবেগ্সমুত্পন্নে। ত্রিবিধং ব্ভিকর্ম্ম। 

দ্বেদত। অভ্যনঃ। অবগাহঃ। সপিষাধ- 

পীড়ন | উদগারোথে হিকাদ্ববিখিঃ | 
কাসজে কাঁসজিদ্বিধিঃ | ক্ষবজে স্বেদনং | 

ধুমঃ | ওভতরভক্তিকঘ্বতৎ | ক্বপ্রবর্ততনৎ 
নস্ং॥ উর্জক্রকাভ্যঙগঃ | তৃষ্ঞোথে 

শীতান্গপানহ । ভূত্তোথে বাতজিংক্রিয়। 
নিদ্রাবেগোখিতে ক্ষীরহ। স্বপ্নসঘবাইনহ 

বুভুক্ষোথে স্গিগ্বাল্পোঞ্লঘুভোজনহৎ ॥ 

বাম্পজে বাস্পমংমোক্ষঃ | স্বগ্নঃ | মদ্যহ 

শ্রিষকথ! | শ্রমশ্বাসস্নুৎপন্নে বিআ্ম্ঃ 

বাতহারিদ্রব্যৎ | শুক্রোথে বস্তিঃ॥ 

অভ্যঙ্গঃ। অবগ্াহঃ। চরণাযুধঃ | শালিঃ। 

গ্রদিরা | ক্ষীর । যৌবনগর্ববিতপ্রিয়া 1 

ছদ্যথে লঙ্ঘনহ। ধুমঃ। ভুক্ত গ্রচ্ছর্দনৎ। 
শ্রম | জিক্ষান্গপানৎ । বিরেকঃ 1 রক্ত" 

মোক্ষণহ ॥ % ॥ উদ্াবর্তানাহযোবপথ্যং | 
বমনহ ।. বেগবোধঃ । শমীধান্যৎ । 

কোদ্রবঃ 1 নালীচশাকৎ । শাদুকৎ ॥ 

জান্ববহ | কর্কটাফলং | পিণ্যাকং | দর্ঘ্ব- 
মালুকহ 1 করীবঃ 1 পিষবৈকৃতং । বিষ্- 

ভীনি। বিরুদ্ধানি ৷ কষায়াণি। গুরূণি | 

অথ গুলো পথ্যৎ | স্মেহত্বেদঃ | বিরেকঠ ॥ 

বন্তিঃ | বাছিসিরাব্যধঃ। লঙ্বনহ | বর্ভিঃ। 

অভ্যঙ্গঃ। স্সেহঃ। পক্ষে ভু পাটনং 
সন্বংনবনমু্পন্নকলায়রক্তশালয়ঃ! খড়ঃ। 
কুলগযুযত 1 ধন্বমীৎসরসঃ ॥ হরা ॥ 

গবাজয়ো5 পয়হ। স্ৃঘীকা 1 পন্ধষকং। 
খর্ভরং । দাঁড়িমহ | -ধাত্রী। নাগরলং 
অগ্রবেতসহ । তক্রুৎ। এবগুতৈলং 1 

লশুনৎ ॥ বাঁলগূলকহ ॥ পভভুবঃ 1 

বাস্তুকৎ। শিল্প ববক্ষার্ঃ। হ্রীতকী। 
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রামঠৎ। মাতুলু্গহ ব্রযষণং। স্থুরভী- 

জলৎ। ন্নিগ্ষোফ্কবূংহণলঘুদীপনান্ননি 

বাতান্থুলোমনৎ ॥ % | গুলে অপথখ্যৎ । 

সর্ধবহ বাঁতকারি। বিরুদ্ধাশনং | বন্ধুরং 
মুলক । মহুস্যঃ | মধুরফলৎ | শুদশাকথ। 

শনীধান্যং । বিউত্তীনি । গুরূণি। অধো- 
বাতশকৃন্মূত্রশ্রমশ্াসাশ্রুধারণং | বমনং। 

জলপানং ॥ ক ॥ অথ হৃদ্রোগে পধ্যহ | 

ব্েদঃ। বিরেকঃ। বমনং। লঙ্ঘন | বন্তিত। 

বিলেপী | পুরাতনরক্তশালয়ঃ ৷ জাঙগল- 
স্বগপক্ষিঘুষাঃ | মুদগকুলখরসাঃ | রাগাঃ। 

খড়াঃ ৷ কান্বলিকাঃ ॥ যাঁড়বাঃ। ভব্যৎ | 

পটোলহ। কদলীফলৎ ৷ পুরাণকুক্সাণ্ুৎ | 
রূদালং | দাড়িমৎ | সম্পাকশাকং | নব- 

মূলকং। এরগুতৈলৎ। গণনাম্থু। ৈদ্ধবহ। 
দ্রাক্ষা। তত্রৎ। পুবাতনগুড়ঃ। শুগী। 
বমানী। লশুনং। হ্রীতকী | কুষ্ঠৎ । 

কুস্তদ্বুক ৷ কৃষ্ঠং | আর্ক 1 সৌবীরং ) 
শুক্তৎ | সধু। বারুণীরসঃ। কন্তুবিকা। 

চন্দনং | প্রপানকৎ | তান্ুলহ ॥ *% ॥ 

হন্ছোগে অপঘ্যং। ভৃট্ছদ্দিমুত্রানিল শুক্র- 

কাঁসোদগারশ্রনশ্বাসবিড় শ্রণাৎ বেগধারণৎ 

সহ্যাত্রিবিদ্ধ্যাজ্িনদীনাৎ জল 1 মেষী- 
পযঃ 1 ছুষ্টজলং। কষায়ঃ | বিরুদ্ধং | 

উষ্কৎ | গুরু । তিভ্ুঃ। অল্ঃ | চিরন্তন- 

পত্রোথশাকানি | ক্ষারঃ | মধূকহৎ 1 দন্ত- 

কাঠ 1 রকক্রতিঃ ॥ * ॥ অথ মৃত্রকৃচ্ছে 
পথ্যৎ । বাতোন্ডবে অভ্যঙ্গঃ 1 নিরহই। 

বশ্তিঃ ( লেঃ | অবগাহঃ। উত্তরবস্তিঃ 1 

সেক্কঃ। পৈতে অবগাহঃ। শিশিরপ্রদেহহ। - 
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খ্ৈন্নো বিধিই | বস্তিবিধিঃ | বিবেকঃ। 

শ্রেক্ষো্ভবে স্বেদঃ 1 বিরেকঃ1 বস্তিঃ ! 

ক্ষারঃ) যবান্নং | তীক্ষৎ | উ্ণং | 

ত্রিদোষজে অভ্যঙ্গপুরঃসরাণি ভ্রিঘলো- 

দিতানি সর্ববাণ্যমূনি | ঘা যখ! দোষময়ং 

গণঃ 1 পুরাতনলোহিতশালিঃ 1 গোঁভব' 

তক্রপযোঁদধীনি। ধন্বামিষহ | মুরদগরমঃ ! 

মিতা । পুরাণকুগ্মাগুফলং | পটোলং। 

মহার্জকৎ । গোস্ষুরকঃ | কুনারী | গুবাব' 

খঙ্ভুবনারিকেলতালক্রুমাণাৎ শিরাংদি। 

পথ্যা । তালাস্থিমজ্লা | ভ্রপুষং । ভরি 
শীতপানং । হ্ীতাশনহ। প্রনীরনীবৎ। হিম" 

বালুকা ॥ %॥ ঘুত্ররুচ্ছে অপথ্যং। মদাং। 
শ্রসঃ। নিধুবনং | গজবাজিযানং। সর্ব 
বিরুদ্ধাশনং ॥ বিষমাশনং ॥ তাদ্ধুলং | 

মহস্তাঃ। লবণহ । আর্দঁকহ | তৈলতৃষ্টং। 
পিণ্যাকৎ | হিছ্ু। তিলঃ। সর্বপঃ। বেগ 

রোধঃ। মাবঃ। করীবঃ | অভিতীগ্ং। 

বিদাহি। দক্ষৎ | অন্্ঃ ॥ ক অথ শুক্র 
ঘাতে পথ্য | অভ্যপ্তনহ | দলে: । 

বিনেকঃ | বস্তিঃ | স্বেদঃ | অবগাহঃ 

উত্তরবন্তিঃ। পুবাতনলোহিতশালি:। ধরন 

ভবমাংসং | মদ্যৎ | তজরং। পয়ঃ। দি 

মাবযূষঃ | পুরাণকুণ্া গুফলং ।-পটোলহ। 
অহার্রকৎ। তালফলাস্থিমজ্জা। হুরীতকী। 
কোসলনারিকেলহ 1 গুবাবখর্ুরনারি 

কেলতাঁলভ্রমাণাহ সস্তকানি 1 € | রা 
ঘাঁতে অপথ্যৎ ॥ সর্ব্দানি বিরুদ্ধানি | 
ব্যাযানঃ ॥ যার্গঃ 1 শ্রভলহ | জক্ষৎ | 
বিদাছি। বিউন্তি। ব্যবাম়ঃ ! বেগধারণং। 
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করীরহ | বহনহ [কষা অথাশ্বার্যাৎ পথ্যৎ 1 

বন্তিঃ। বিরেকঃ | ব্মনং 1 লঙ্যনৎ । 

'ম্েদহ। অবগ্নাহঃ । বারিসেচনং | যবাঃ।' 
কুলথাঃ | প্রপুরাণশালয়ঃ ॥ হদ্যৎ | ধন্থা 

-গুজসস্ভবরসঃ। পুরাণকুপ্রাগুফলং ! কশে- 
রুকং 1  গোঁকণ্টকঃ ॥ বারুণশাকং 1, 
আর্তকৎ। পাষাণভেদী। যবশূকঃ। রেণুঃ। 

ছিনা। অশ্মনাৎ সমাকর্ষণংঞ॥ অশ্মর্ধ্যাৎ 
অপথ্যৎ ॥ মৃত্রন্ত শুক্রহ্ চ বেগধাঁরণং 

অস্রঃ | বিষ্টন্তি। রূক্ষং | গুর্বন্গপানং 

বিরুদ্বপানাশনং ॥কা অথ শ্রমেহে পথ্যহ 

পুর্ববং লঙ্ঘন | বমনং | বিরেচনং 
প্রোঘর্তনৎ | শগনহ | দীপনহ। নীবারঃ। 
কঙগুঃ । যবঃ | বৈৃবঃ | কোরদূষঃ 
শ্যামাকঃ | জূর্ণঃ | কুরুবিল্বঃ ॥ মুকুবউকঃ | 
গোধুয়ঃ| শালিঃ | কলমঃ | পুরাতন- 

" কুলথঃ। মুদগাঢ়কীচণকয়ুষরসাঃ। তিলাঃ। 

' লাজাঃ। পুরাতনহুরা ( মধু। বাট্যমণ্তঃ৭ 

তন্তং। রাদভজলং। মহিবীজলং। কহ্বঃ। 

জাঙগলাঃ কপৌতশশতিভ্তিরিলাববহিতগগৈ- 

পবর্তকশুকাদরঃ। শ্োভাগ্রনৎ | কুলকহ। 

কঠিল্লকৎ। কর্কোটকৎ। তলকং।বাহৃতং। 

খঁড়ম্বরৎ | লশুনৎ । নবীনমোচং | 
পতুরৎ । গোক্ষুরক মুখিকপর্ণিশাকং। 

মন্দারপত্রৎ। অস্থত!। ভ্রিফল!। কপিখ। 

জন্দুঃ । কশেরু । কমলোৎপলকন্দবীজং। 

খঙ্ছুরলাঙ্গলিকতালতন্ধণাৎ মন্তকৎ | 
ব্যোষহ। তিন্দুকফলহ। খদ্িরঃ1 কলিঙ্গঃ। 
ততিক্তঃ। ক্ষায়ঃ। হস্ত্শ্ববাহনং । অতি- 

ভ্রষণৎ । রবিকিবণঃ | ব্যায়াম 1 *€ এ 
৯৮ 5 

প্রমেহে অপথাৎ। মুত্রবেগঃ। ধূমপান | 

স্েদঃ | রক্ভমোক্ষণহ | সদাঁসমহ | ছিব 

নিদ্রা! নবান্গং॥ দধি। আনৃপমাহসহ | 

নি্পীবং | পিষটান্নং | মৈধুনং | সৌবী- 
রকং । হর! ॥ শুক্তহ ! তৈলং । ক্ষীরং ॥ 
স্বৃতং। গুড়ঃ। তুহ্বী। তালাস্থিমজ্জা | 
বিরুদ্ধাশন্ং। কুগ্বাগুং? ইন্ষুঃ। ছু্টাদ্বু।, 
স্বাছু। অস্রঃ। লবণং অভিষান্দি 1%॥ অথ 

মেদসি পথাৎ। চিন্তা | শ্রমঃ। জাগরণং | 

ব্যবায়ঃ। প্রোছর্ভনং। লঙ্ঘন! আতপঃ। 

হস্তযস্বযানং | ভ্রষণং । বিরেকঃ। প্রচ্ছ- 

দ্দনং। অপতর্পণং। পুর।তন! বৈণবকোর- 

দূষশ্যামাকনীবারপ্রিয়নুভূর্ণাঃ | যবঃ | 
কুলখথঃ । চণকঃ। মসুরঃ| মুদগঃ। তৃবরী | 
'মধু। লাজাঃ। কটুতিক্তকষাঁয়াণি। তক্রং। 
সরা । চিঙ্গটঘতস্যঃ | দগ্ধবার্ভাকুঃ । ফল- 
ভ্রয়ং । যবাঁসকং । শিরীষলোশ্রহরীতকী- 
নাং চূর্ণেন গাত্রবিলেপনং ॥ কটুত্রযৎ । 
অর্ধপতৈলৎ ৷ এলা। র্ধবাণি রূক্ষাণি । 
যুখ্যতৈলৎ। পত্রশাকঃ 1 অগুরুলেপনং | 
প্রতপ্তনীরাণি। শিলাজতুনি | ভোজনাৎ 

প্রাক বারিপানহ £ ্* ॥ মেদসি অপথ্যৎ | 

আনহু ॥ রসায়নৎ। শালি | গোধুমঃ । 

স্থখশীলতা | ক্ষীরং | ইস্ষুবিক্কৃতিঃ | 

মাষঃ | সৌহিত্যৎ | ত্বেদনানি 1 মহস্তাঃ ? 
মাংসহ | দিবানিভ্র! । অক ) গন্ধহ ॥ মধু 

রাণি। স্নগ্রভোজনম্ত পশ্চাৎজনপানহ! 
অভিমাত্োপচিতে বিশেষাৰমনক্তিয়া [কঃ 

অখোঁদররোগে পধ্যৎ 1 বিরেচনং 1 

লঙ্ঘনহ 1 অবমম্তবকূলথমুদ্গারুণশালি- রি 

রি শপ 
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রোধঃ 0 *॥ অথ গলগণ্ডাদৌ। পথ্যং । 

ছদ্দিঃ | বিরেচনহ | নস্তৎ | স্বেদঃ | খুমং। 
শিরাব্যধঃ | অগ্নিকদ্ । ক্ষারযোগত | 
প্রলেপঃ ॥ 'লঙ্ঘনং | পুরাণস্বতপানং। 

জীর্ঘলোহিতশালয়ঃ 1 'যবাঁঃ |. মুদগাঃ। 
পটোলং। রক্তশ্রিগ্ু,। 'কঙ্টিল্রকৎ। শালি" 
শক । বেত্রাগ্রং। রক্ষাণি। কটুনি। 

" সর্ববাণি দীপনানি। গুগ্গুলুঃ। শিলা- 
জতু । বিশেষতঃ জিহ্বাতলম্থসিরাঘয়- 

চ্ছেদঃ | মণিবন্ধোর্থং অঙ্গুলাস্তরাস্তিআো 
রেখাঃ .. কাঙ্যাঃ। গলগণ্গগ্ুমালাপচী- 
এম্থববুদাতুরে ধখাদোষং খথাবন্থং এতৎ 
সর্ব পথ্য? ক ॥ গলগণ্ডে অপথ্যহ। 
সর্বক্ষীরেক্ুবিকৃতিঃ। আনুপমাংসং । 
পিষ্টান্গং॥ অগ্রৎ। মধুরৎ | গুরুদ্রেব্যৎ | 
অভিষ্যন্দিদ্রব্যং ॥&%1 অথ জীপদে পথ্যং। 

- প্রচ্ছ্দনৎ । লঙ্ঘন । অজ্রমোক্ষঃ। স্বেদঃ। 
বিরেকঃ। পরিলেপনং । 'পুরাতিনষণ্তিক- 
শালয়ঃ। যবাঃ। কুলথাঃ। লগ্ুনহ 
পটোলহ । বার্তাকুঃ। শোভাগ্রনং।.কাঁর- 

বেল্পং। পুনর্নবা। সুলকৎ। পুতিকা। 
এরগুতৈলং | স্বরভীজল | কটুনি। 
তিক্তানি॥ দীপনানি। বাতোন্তবে গুল্ফো- 
:পরিষ্টাৎ চতুর্ুলে সিরাব্যধঃ। পৈত্তিকে 

ুল্ফতলে শিরাব্যধঃ | কফজে অস্ুষ্ঠঘূলে 
সিরাব্যধত 1 ক্র ও শ্রীপদে আপখ্যৎ। 

পিক্টা্হ | ছুগ্ধবিকৃতহ 1.গড়ঃ।॥ আনুপ- 
মামিষং । স্বাছুরনঃ। পারিপাত্রসহৃবিদ্ধ্য- 
নদীজলং । পিচ্ছিলং 1 গুরুদ্রেব্যং ) অভি- 

য্যপ্দিদ্রব্যহ ॥ অথ বিদ্রুযৌ পথ্যহ 

লাস 

আমাবন্থে ব্রেচমলেপস্েদাজ্মমোক্ষণানি । 
জীর্ঘন্যামাককলমে!। কুল্খঃ | লশুনং। 
রক্তশিগ। নিষ্পাবঃ,॥ কারবেল্লঃ। পুন- 
নব1), শ্ীপর্ণা। চিত্রকং। ক্ষৌন্রং 

শোখোক্তানি সর্বাণি | পুকাবন্ছে শত্র- 
বর্ধ | পুরাণরক্তশালিঃ | ঘৃতং ৷ তৈলং। 

মুদগরসঃ | বিলেপী। ধন্বজরম!ঃ। শালিখচ- 
শাকং। কদলং। পটোলং । হিমবানুকা 
চন্দনং | তণ্ডাদ্ু। শীতান্ু। ভ্রণোদিতং 
সর্ববহ | ক ॥ বিদ্রধাবপথ্যৎ | আমাবন্ছে 

শোখোজ্ান্যপথ্যানি। পক্কাবস্থে ব্রণো- 

জ্তান্যাপথ্যানি ॥% | অথ ব্রণশোথব্রণ- 

সদ্যোব্রণনাড়ীব্রণেষু পথ্যং | বিশ্লাপনং ॥ 
রক্তঘুক্তিঃ। উপনাহঃ 1 বিপাটনং 
শোধনং ৷ রোপণহ । পুরাণসিতশালয়ঃ 1 
যবঃ। যষ্টিকঃ॥ গোধুমঃ | জাঙ্গলমৃগ- 

পক্ষিণঃ 1 বিলেপী। লাজমণ্তঃ। , কটু- 

তৈলহ । স্ৃতং | মধু! তৈলং। মদূরং | 

তুবরী | ঘুর্ধগযুষঃ | শর্করা | আষাঢফলং | 

বার্তীকুঃ | কর্কোটকং 1 পটোলং। কার্- 

বেল্লৎ। নি্ঘপত্রৎ । বেত্রাগ্রং | বাল- 

মূলকং। স্থনিষনকং | শালিঞ্চশাকং । 

তওুলীয়ঃ | বাস্তৃুকং। ভ্রিফল!। পনসং। 
চোচৎ । দাড়িমং। কটুকাঁফলং | জীবন্তী॥ 
সৈহ্ধবং | দ্রাক্ষা । স্বাদুতিক্তকষায়াঃ 

ম্িষ্ভোষদ্রবোভবান্হ । এবণহ 1 শমনৎ ॥ 

দাহঃ। ম্বেদনহ। বন্ধলক্রিয়া | ত্রণাব- 
চূর্ণনহ । লেপঃ। ধুপনহ। পত্রধারণং | 
ভশীরং ! বালব্যজনৎ,! চন্দন ! তিল- 

লেপনং ৷ তণ্তশীতাদু ৷ কপুরং ৷ পরুতঃ 



পধ্যাগ ২১০৯ গথ্যপি 

অঅ্গোক্ষণহ | নলির্লেপ 1 পুরাণাঃ ষব- 

গোধুযশালিঘুর্গাট়কীমসুরাঃ | যক্ষিকং | 

জাঙন্গলামিষং ! আষাঢ়ফল্ং |, বেত্রাগ্রং। 

পটোলৎ। বৃহতীফলৎ ক 
-নিম্বপত্রৎ। লশুনং |. “হিলমোটিকা। 

পুনর্নবা । ' ম্ষেশৃঙ্গৎ ! চ্রমর্দদ্লহ । 
ভল্লাতকহ 1 পকতালংখ. খদদিরঃ) চিন্রকঃ1 

বর । জাতীফলং | নাগপুগ্পং। কুসুম 1 

১প্রতনহবিঃ'( কোষাতকী | করঞ্জোমা- 
তিলপর্বপনিশ্বেুদীভবতৈলৎ ।  লঘঘুনি 
অনানি। সরলদেবাহ্বশিংশপাগুরুমম্তব 

স্নেহ ৷. গোখরোস্ট্া্বমহিষীণাং সুত্রাণি। 
ক্রিক । গন্ধসারও। তিজ্ঞানি। ক্ষার 
ক 1 ॥ কুষ্ঠরোগে অপথ্যৎ। পাপ- 
কর্ম কৃতদ্বভ।বং ( গুরুনিন্দা | গুরু" 

ধর্ষণৎ ৷ বিরুদ্ধপানাশনং 1 দিবানিদ্রা। 
চগ্ডাংগুতাগঃ॥ বিষ্মশিনহ | ম্বেদঃ। 

রতহ। বেগরোধঃ। ইচ্ষুঃ | ব্যায়াম | 
“অপ ৷ তিলঃ। মাধ । জুবগুরুনবামাঁনাঁহ 

ভোজনং। বিদাহি? বিব্টর্তি। মূলকং। 
সহ্যান্রিবিদ্ধযাদ্রিসমুন্তবনদীজলং। আনূপ- 
মাংসহ। দধি। ুগ্ধং। মদ্যহ। গুড় 0৯॥ 

অথ শীতপিস্তে।দর্দকোঠরোগেছু পথ্যৎ 

ছর্দিঃ | বিরেচনৎ । লেপঃ | অস্থক্সেকঃ। 

পুরাণশালিঃ ৷ জাঙ্গলামিষ্মুদগ কুলগথানাহ 

ঘুষঃ 1 কর্কোউকহ 1 কারবেল্লহ 1 

শিগু। সুলকপোতিকা। শালিঞশাকং- । 
বেত্রাশ্রং | দড়িমং | ভ্রিফলা। মধু । 

কটুতৈলহ। তণ্রন্ীব্রৎ | পিন্তশ্লেঘহব- | 
জব্যং | সর্বকটুতিক্রকষায়াশি ॥ ক্ষ 

১৯ 

শীতপিভাবাবপথ্যৎ 1. বিবিধঙ্ষীরেক্ু 

"বিকীরঃ। মতস্যঃ। উদকানূপভবাঁখিষং | 
এ 1 বমিবেগবোধঃ। প্রাঙ্দক্ষিণাশা- 

পবন অহ্ছি নিদ্রা। আনহ। বিরুদ্ধা- 
শন ।আতপঃ1 নিগ্ধধ। অগ্রৎ | নধুবহ। 

কষায়ঃ | গুর্বন্গপানানি ॥ ক্ষ ॥ অথ 

পিন্তে পথ্যৎ | উদ্দীগে পুর্ব বমনহ 
অধোগে পুর্ব বিরেচনং | ডি 

- শনৎ। নিরূহঃ | শালিঃ। বব: গোধুমঃ। 
মুদি । জাঙ্গলজরনঃ | তগ্তশীতজ্রলানি ॥ 

শর্করা”। মধু 1 শভুঃ 1 কর্কোটকৎ ॥ 

কাঁরবেল্পৎ । পটোলং। হিলমোচিকা! | 

বেত্রাশ্ুং | বৃদ্ধকুক্াং | রস্তাপুষ্পং 
বাস্তকৎ | কপিখৎ। দাড়িমৎ | ধাত্রী। 
তিক্ঞানি । কফপিত্তহরপানাক্হং ॥ *% ॥ 

অক্পপির্তে অপথ্যৎ 1 নবামহ | বিকদ্ধ" 

দ্রব্যঘা পিতকোপকরদ্রুব্যৎ। বেগরোধঃ 

তিলঃ। মাষঃ। কুলখঃ । তৈলভক্ষণং | 
অবিছুদ্ধৎ 1 ধান্যাম্ং | লবণহ । অল্প | 

কটু! গর্ত | দরধি | মহস্যই। ক ॥ 
অথ বিষর্পে পথ্যৎ | বিবেকঃ ! ধমনং | 

লেপঃ লঙ্ঘনহ । রক্তমোক্ষণহ | পুরাণ! 

যবগোধুদকছুবষ্িকশালয়হ 7 ঘুদগঃ 
- মনুরঃ। চণকঃ | তুবরী 1 জাঙ্গলজরদঃ | 

নবনীতং 1 গ্ৃতৎ। ছোক্ষা। দাড়িমহ | 

কারবেল্লকৎ। বেত্রাশ্র* । কুলক + 

ধারী | খদিরঃ | নাগকেশরহ ॥ লাক্ষা ॥ 

শিরীবঃ | কপুরৎ। চন্দনং। তিললেপনং ! 

জ্ীদেরকং । বুস্তকং 1 সকলানি 

তিক্জালি ঘর বিনর্পে অপধ্যহ। ব্যায়াম 



অহ্ি শয়নং। স্থরতহ। প্রবাতঃ। ভ্রৌধঃ। 

শোকঃ। বমনহ। বেগহ। আসুয়নহৎ | 

শাকং । বিরুদ্ধাশনং ৷ দধি। কুঙ্চিকা। 
সৌবীরকাদি । অনেকবিধকিলটিঃ | 

গুর্ববন্মপানৎ। লশুনং | কুলখঃ | মাষঃ 

তিলঃ । সকলমজাঙ্গলমাঁহসৎ 1 স্বেদঃ। 

বিদাহি। লবণ অল্প | কটু । মদ্যৎ। 
অর্কপ্রভা ॥ *॥ অথ বিস্ফোটে পথ্য | 

বিরেচনং | ছর্দনং | লেপঃ। লঙ্ঘনং £ 

পুরাঁতনযষ্টিকশা'লয়ঃ । যবঃ | মুদগঃ | 
নসূরঃ 1 চণকঃ | মুকুউকঃ। ধন্বামিযং | 
গব্যঘ্ৃতৎ | কঠিল্লকৎ ॥ বেত্রাগ্রৎ । 

আষাটফলৎ । পটোলৎ জ্যোতিদ্তী। 

নিহ্ছদলহ | চন্দনৎ | তৈলং | সিতাভ্রঃ1 
তিললেপঃ | লঙ্ঘনৎ । বালহ | *% ॥ 

বিল্ফোটে অপথ্যৎ । স্বেদঃ। ব্যবায়ঃ। 

ব্যায়ামঃ । ক্রোধ: । র্ববন্গৎ। আতপঃ | 

বমিবেগঃ ॥ পত্রশাকহ । প্রবাতঃ ॥ দিব- 

স্বগ্ঃ। শ্রাম্যোদকহ 1 আনৃপমাহসহ । 

বিরুদ্ধান্যশনানি । তিলঃ । মানূঃ | 

কুলখঃ | লবগায়কটুনি। বিদাছি। বুক্ষং 
উষ্ণ | ক ॥ অথ মসৃর্ধ্যাহ পথ্যহ॥ পুর্ব্বৎ 

লঙ্ঘনব্তিরেচনশিরাবেধাত | শশাঙ্ষে- 

জন্রলভীর্ণ্যষ্িকশালয়ঃ । চণকঃ। মুদগঃ 1 
মসুবহঃ। যবং কপোতিচট কদাভ্যুহক্রৌথঃ 

জীবগ্ীবশডকাদয়ত পক্ষিণঃ 1] নঙ্গলহ | 

কাডিজরং। আষাঁড়কহ। কর্কোটহ | কদলং। ! 

শিগু, । কুচকহ | ভ্রাকষা ॥ দাড়িমহ। | 

মেধাবুধহণাআপানহ ॥ কোলহ । নাষরবহ। 

আক্ষোঠি সেকবিধে। গবেধুমধুকোস্ুত- 

পৃথ্যাগ 

স্থশীতোদকং । শহ্কুকোদরকোধনীরং | 

বপূরিচূর্ণৎ | পঞ্ছে মুদ্গরপঃ। জালরমঃ। 

শালিঞ্শাকং | ঘ্বতহ । নির্ভততীজলং .। 

বক্ষধূপবিহিতো! ধুপঃ। শশ্বদৃগোময়তম্ 

গুগুনং | গুক্ষে শিলাপিউয়োঃ পিছু" 

মর্দপত্রনিশয়োরালেপঃ ॥ শেষে ব্রণোভ" 

ক্রিয়। ॥ % ॥ অসুর্ধ্যামপথ্যৎ | রতং। 

স্বেদঃ। শ্রমঃ | তৈলং। গুর্বন্গং । 

ক্রোধ ৷ আতপঃ। ছুষ্টান্ু। ছুউপবনঃ| 

বিরুদ্ধাশনং 1 নিষ্পাবঃ | আনুপশাকং | 

লবণ | বিষমাশনৎ | কটু । অন্লং। 

বেগরোধঃ ॥ %॥ অথ ক্ষুদ্ররোগে গথ্যা 

প্থ্যহ। যথা । ুদ্ররোগেছু সর্বেু নান? 

রোগানুকারিযু ৷ দোষান্ দুষ্যানবন্থাশচ 

নিরীক্ষ্য মতিসান্ ভিষক্ ॥ ত্য তদ্যচ 

রোগম্য পথ্যাপথ্যানি সর্বশঃ | যথা 

দোষং বথাদুকটুং বথাদৃক্উঞচ কল্পয়েহ ৪1 

অথ বুখরোগে পথ্যৎ | স্বেদঃ | বিরেকঃ। 

বমনহ । গ্ষঃ। প্রতিদারণং | কবল! 

অস্থকৃত্তিঃ | নস্যহ | ধুমঃ। শ্তারি' 

বর্দনী। তৃণধান্যহ | যবঃ। বুল | 

রুলথঃ ॥ জঙ্গিলরসঃ বৃহতপ্রোটী ॥ 

কারবেল্লং। পটোলহ । বালমূলবহ | 

কপুরনীরহ । তাদুলং | তণ্তানু। খদিরঃ। 

সত । কটু । তি 8] দুথরোগে 
অপথ্যহ | দন্তকাষহ 1 আানহ) ছহ। 
মহদ্যঃ] আধনূপামিষহ 1 হি শটারহ | 

পুড়ঃ॥ আাহসহ | জক্ষান্নত | বহিনাশনহ! 

অধোনুখশয়নহ | গরঃ। ভিদ্যক্দদবারি | 

দিবানিদ্রা £ * £ অথ কর্ণরোগে পথ্যহ | 
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শ্বেত বিক্বেকঃ | বমমৎ | নস্যৎ | 

ধুমঃ | সিরাব্যধঃ | গোধুষঃ | শালি | 

ঘুদপঃ। যবঃ। প্রতনহবিঃ। লাঁবঃ | অযুরঃ1 
হরিণঃ | তিত্তিরিঃ 1 বনকুকুটঃ। পটোলুখ। 

শিু। বার্ভাকুঃ। হুনিষরং | কঠিললকং 
রসায়নদ্রব্যৎ | ব্রহ্মচর্যৎ | অভাষণহ | 

কর্ণরোগে অপথ্যৎ । বিরুদ্ধানপানং ॥ 
বেগরোধঃ। গ্ুজল্পনং। দত্তকাষঠৎ। শি্ঃ- 

সানহ । ব্যবায়ঃ | শ্লের্ুলং। গুরু | 

কণুয়নং | তুষারঃ | % ॥ অথ নানারোগে 

পথ্যৎ॥ নির্বাতনিলয়স্থিতিঃ | প্রথাঢো 

ফীষধারণং 1 গুষঃ | লঙ্বনং। নস্যং। 

. খুমঃ। ছদ্দিঃ। পিরাব্যধঃ। কটুচূর্ণৎ নাঁদা- 
বন্ধে নি্ক্ষপ্য ভ্রিঃ প্রধেশনহ | স্বেদঃ। 
ক্বেহঃ। শিরোহভ্যঙ্গঃ 1. পুরাঁণা যব- 

শালয়ঃ। কুলথমুদ্গয়োধূর্ষঃ। গ্ামজান- 
লজ! রসাঃ। বার্তাকুঃ |, কুলকহ। শিগু। 

কর্কোটঃ । বালমূলকৎ 1 লণুডনহ | দধি। 

তণ্তান্ব। বারুণী | কটুত্রয়ং। কটু 
অল্পরৎ | লবণহ | নিগ্ধহ | উষ্ণ | লঘু 

ভোজনৎ ॥%॥ নাসারোগে অপথ্যৎ। 

বিরুদ্ধান্তৎ। দিঝ্বপ্রঃ'। অভিষ্যন্দি। 

গুরূণি। নং | কোৌঁধঃ1 শকৃম্মত্র 

বাস্পীণাং বেগধারণহ ।॥ শোক | ভ্রবৎ। 

ভূশষ্যা ॥ ক ॥ অথ নেত্ররোগে পথ্য! 

'আশ্চোতনহৎ। লঙ্ঘন | অগ্রনহং | স্বেদঃ। 

বিরেকং। প্রতিসারণং 1 প্রপুরণৎ । 
নম্তৎ । অহজ্মৌক্ষহ। শক্্রক্রিয়ী। লেপনহ। 

আজ্যপাঁনহ ॥ বেকঃ| মনৌনিরৃতিঃ ॥ 

অজ্যিপূজা ॥ মু্রগঃ। যবঃ 1 লোহিত্র- 

শালিং। লাবঃ। ময়ূরঃ | বনকুদ্ধুটঃ | 
কুম্মঃ। কুলি্গঃ। কপিঞ্লঃ। কৌনৎ 
হুবিঃ। বন্যকুলথযুষঃ | পেয়! | বিলেপী ৷ 
লশুনং। পটো লং । বার্ভাকুঃ । ককো- 
টকঃ1 কারবেল্পং | নবীনমোচং। নব" 

মুলক । পুনর্মব! | মা্কবঃ। কাকমাচী। 

পতুরশাকৎ। কুমারিক। দ্রাক্ষা। কুস্ত- 
স্বরু। মাণিযহ্ুৎ | লোগ্রৎ | বরা । 

ক্ষোদ্রং। উপানহৌ। নারীপয়ঃ। চন্দনং 

ইন্দুখগুং। তিজ্তং | লঘু ॥%॥ নেত্র- 
রোগে অপথ্যৎ। ক্রোধঃ। শোকঃ। 

মৈথুনৎ ॥  অশ্রুবায়ুবিপু্রনিদ্রাবশীনাৎ 
ব্গেরোধঃ | সৃক্ষেক্ষণং | দত্তবিঘর্ষণং। 
স্নান । নিশাভোৌজনহ। আতপঃ। প্রজ- 

ল্সনং । ছর্দিনৎ॥ অন্থুপানং। মধুকপুষ্পহ। 
দধি। পত্রশাকং । কতিললকং | পিণ্যাকঃ । 
বিরূঢ়কং | মতস্তঃ] সুরা । অজাঙশ্গল- 

মাসহ 1. তাগ্থুলৎ | অল্পৎ) লবণং | 
বিদাহি। তীক্ষং | কটু। উষ্ণং | গর্ব" 
পানহ ॥ ক্ষ 0 অথ শিরোরোগে পথ্য | 

স্বেদঃ । নন্তৎ । ধুমপাঁনং | বিরেকঃ 

লেপঃ। ছদ্দিং ॥ লঙ্ঘন | শীর্ষবস্তিঃ | 

রাক্তো মুক্তি 3 বহ্ছিকর্দ্দ । উপনাঁহঃ ৷ 

জীর্ণসপিঃ। শালিঃ। য্ভিকঃ | যুষঃ। 
দুদ্ধং । ধহ্থমাংলৎ | পটোলহ | শিগু। 
দ্রাক্ষা । বান্তুকং 1 কারবেন্সৎ। আত্ম ॥ 

খাত্রী। দাড়িমহ | মাতুলুঙ্গৎ ৷ তৈলহ। 
, তক্রহ 1 কাগ্জিকৎ | নীরিকেলহ । পথ্যা 

কুষ্ঠৎ ৷ ভূঙগরাজঃ। কুমারী । সুস্তঃ॥ 

উন্নরহ | চভ্ডিকা। গন্ধনারঃ। কপুরং ক্র 
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শিরোরে।গে অপথ্যৎ | ক্ষবভূত্তযুত্রবাস্প- 
শিদ্রাবিষ্ঠান্মাং বেগধারণং |. অঞ্জনং | 
দুউনীর* ।' বিরুদ্ধান্নং | . স্থবিন্ধ্যনরি- 

জ্জলং ॥ দল্তকাষ্ঠৎ | দিবানিদ্রা ॥*%॥ 

অথ ভ্্রীরোগে পথ্যৎ। বৎপথ্যৎ ধদপথ্যঞ্চ 

রক্তপিত্েষু কীন্তিতৎ | প্রদরেযু যথাদোষং 

তন্তন্নারী ভঙ্গেত্যজেহ ॥ বাতব্যাধিম তাঁং 

পথ্যম্পথ্াঞ্চ ঘদীরিতং। যোনিবাপহস্থ 

সর্ববাস্থ তদ্ঘিদ্যাচ্চ যখামলং ॥ ক্ষ ॥ অথ 

গর্ভিণীপথ্যৎ ৷ শালি; | য্িকঃ। মুদগঃ | 
গোধুমঃ। লাজশজুঃ নবনীতং ।-দ্বৃতহ ৷ 

ক্ীরং | রসাল! | মধু। শর্করা । পননৎ। 

কদলং। ধাত্রী | দ্রক্ষ!। অল্নং। স্বাছু। 

শীতল ।' কন্তরী 1 চন্দন২। মাল1। 

করূররৎ | অনুলেপনহ | চক্দ্রিক।। জ।নৎ ॥ 
অভ্যঙ্গঃ। যৃছুশয্য । হিমানিলঃ ॥ সন্ত- 

প্ণৎ। প্রিয়বাকৃ। মনোরযবিহারঃ | শ্রিয়- 
হবরানমগপুনেহ ॥% ॥ গর্তিণ্যয অপথ্যৎ । 

ন্বেদনং | বমনহ ॥ ক্ষারঃ। কলহঃ £ 

বিষমাশনহ । অনসাত্্যৎ । নক্তসঞ্চারঃ 

চৌর্ধযৎ । অশ্রিযদর্শনৎ ৷ অতিব্যবায়ঃ 

আঁয়ামঃ। ভারঃ | গুক প্রথবরণং। অকাল- 

জাগরণহ স্বপ্নশচ ৷ কউিনৌখকটকাঁসনং 1 

শোক! ক্রোধ । ভয় ।উদ্দেগঃ | শ্রদ্ধ।। 

বেশবিধারণৎ । উপবানঃ। অধ্বগমনহ | 

তীক্ষোফঃগুরুবিউক্তিভোজনহ 17. নক্তহ 

নিরশনহ | শ্বভ্রকুপেহণহ 1 নদ্যহ । 
আমিষহ। উন্তানশরন২ং 1 আ্্রীধামলী- 

শিদ্িতহ ৪ কহ অন্টমমাসমারভ্য শর্ভিশ1 

. অপথাহ যখ!। তথা বক্রক্রতিৎ শুদ্ধিং 

শা ০ 

বস্তিম[য়ানতোহউনাৎ। এভির্তঃ শ্রবে- 

. দামঃকুক্ষৌ শুষ্েন্সিয়েত বা! ভঙ্গ 
নিত্যৎ তিক্তান্নকটুষণকষায়কান্। বাত 
লৈশ্চ ভবেদণর্ভঃ কুজান্ধজড়বামনং ॥ 
পিভলৈঃ খলতী পিঙ্গঃ শ্িত্রী পন্থুঃ কফা- 

সআ্বভিঃ। অপথ্ামিদদুদ্দিউং গর্ভিণিনাং 
মহধিভিঃ | ক ॥ অথ প্রদূতায়াঃ গথাং। 
লঙ্ঘনং | সৃদুম্বেদঃ 1 গর্ভৃকোষ্ঠবিশো- 

ধনং। অভ্যগ্রীনং । তৈলপানং | 

তিক্তোঞ্চসেবনৎ | দীপনং | পাচনং। 

মদ্যৎ। পুরাণযণ্তিশালয়ঃ | . কুলথঃ। 
লণ্ডনং। শিগু। বার্ভাকুঃ। বালমুলকং। 
গটোলং। সাতুলুগ্গং | তাল | দাড়ি" 
দ্ধযং। শ্লেরানিলম্ানি ! সপ্তাহ গরং 

কিঞিৎ বৃহহণং । দাঁদশাহ|ৎ পরং 

আিবং। সার্ঘমাসাৎ পরৎ আহারারি' 

বন্ত্রণাত্যাগঃ ॥ *% ॥ প্রদুতায়া অপথ্য, ।. 

শরম নস্তহ | রক্মুজিং । দৈথুরং। 
বিষমাশনং | বিরুদ্ধান্নৎ | বেথরোধ?। 

অসাত্ম্যৎ। অভিভোজনহ । দিবানিগ্।, 
'অভিব্যন্দি। বিউন্তি। গুরুভোজনং 121 

সৃভিকাখ্যেযু রোগেছু বাত্লেসোচিতানি 
চ। তভদ্দোগানুকুলযেন পথ্যাপধানি 
নি্দিশেছ £ ক ॥ আখ বালরোগে পথাহ। 

নৃণাহ ভ্ুরাদিযু যৎ পথ্যাপথ্যং বালানা' 
দৌচিত্যাৎ তথবিধেরহ | মন্দার যতগথা? 
পথ্যৎ বালানাৎ পারিগর্ডিকে তছিধেরং |. 
আগম্থকোম্মাদিনাৎ ঘহ প্রথ্যাপথাৎ 

বালানাং প্রহরোগিণাং তদেযোদ্যৎ ॥ ৪ 

কথ ব্ষকোগে পথযৎ | অরিষীবহ্ছলহ | 
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মন্ত্রক্রিয়।। ছর্দিং | বিরেচনহ। বূষণং 

শোণিতাকুণ্ঠিঃ | পরিষেকঃ। অবগাঁহানহ 1 
হৃদয়াবরণৎ | নস্তং 1 ভাগ্রনং | প্রতি- 

সারণং 1 উতৎকর্তনৎ 1 প্রধমনং | 

প্রলেপঃ! বহিকর্ধম | উপধানৎ | প্রতি- 

বিষং । ধুপঃ। সহজ্ঞাপ্রবোধনহ | শালি । 
ষড্তিকঃ | কোরদৃষঃ। প্রিয়ন্ুঃ | মুদর্গঃ ॥ 
হরেণুঃ। তৈলং। সর্পিঃ | শিখিতিন্বিরি- 

লাবৈণগোধাখুশ্বাবিদামিষহ । বার্ভাকুঃ | 
কুলকহু। ধাত্রী। নিষ্পাবঃ | তঙুলীয়ঃ। 
মণডুকপর্ণা | জীবন্ত্ী | স্থুনিষণণ 
উপোদিকা । কালশাকং £ লশুনং 

দাঁড়িমং। বিকম্কতৎ | প্রাচীনামলকৎ | 

পথ্যা । কপিখহ ॥ নাথকেশরহ। গোচ্ছাগ* 

নরঘূত্রাণি। তক্রং। শীতান্ু। শর্করা । 

অবিদাহীন্যন্সীনি ॥ সৈদ্ধবহ [মধু। কুছুমহ। 

প্রশ্চিমোভরবাতঃ। হরিদ্র!। দিতচন্দনং | 

যুস্তং | শিরীষঃ। কন্তুরী । তিক্তানি। মধু: 
রাণি। হেমচুর্ণৎ এ বিষরোগে অপথ্যৎ 
ক্রোধ | বিরুদ্ধাশনং | অধ্যশনহ | 
বাবায়ং। তাদুলহ। আয়স্হ আবাতিঃ € 

সর্বাস্ৎ | সর্দলবণং | নালাবিধসং- 

স্বেদনহা নিদ্রা ভয়ং। ধুমবিধিঃ। ক্ষুধার 
অথ রোগন্হৃনে পথাহ ( এষা গদানাহ 

যদি স্ধর; স্যাততত্র প্রবস্রেন ভিষজুনীযী । 

উক্তেমু পথ্যেতু বিরোধি যদবত্তত্তৎ প্ররু 

সী চিবিহুমিতেধু হ ৮ € রোগমস্করে 
আঅপঘ্যং । অপধ্যানি চ সর্ববাণি তভদ্- 

রোগোচিতানি চ | কুখল[বলবিনৈদেযা 
বর্চয়েদ্থাযধিসহ্রে £5 অথ বাতিকরোগে 

২৬ * 

পথ্যৎ | অভ্যঙ্গঃ। পরিমর্দনৎ | শমন্হ £ 

সংস্গেহনহ। হৃতহণত ! ন্েহঃ | স্বেদনহ | 

আসনা। শয়নং | সংবাহনৎ | বস্তিঃ | 

- মস্তং । প্রাবরণং | সমীরণপরিত্যাগঃ! 

অবগাহঃ! শিরোবন্তিঃ | বিশ্মরণং। দিবা- 

করকরঃ1 আনৎ 1 বিক্মাপনং । তৈল- 

ভ্রোণী। সরসতা । গাঢ়োপনাহঃ। সুরা । 

ভূশব্যা। হথশীলতা। স্বাদ! রসাঃ। মজ্জা | 
তৈলং | বস । স্বতং ৷ নবমাষঃ। কুলখথঃ। 
তিলং। গোধুমং। মুদ্গঃ। কলমঃ। শালিং। 

ষ্তিকঃ ॥ পেয়া। | ধান্যজলহ | পয়ঃ 
কষরঃ। মন্তঃ। হখোঞ্্োদকৎ। গোমুত্রৎ ॥ 

- নলদাছু ) দধি। পয়£পেটী | যবঃ । 

কুচ্চিকা। আনৃপাঃ রুরুখড়িগকোলনহিযায। 
এণঃ। ধন্থোনবাঃ র্পদ্িট্কুকবাকুতিত্তিরি- 

কুলিম্গাঃ। কুন্ীরঃ | তিমিঙগিলঃ। মকরঃ 

গণ্ডপদঃ । কচ্ছপঃ | রোহিতমতয্তঃ 
বর্টিঃ ॥ মদৃগুর২ | সিলিন্ধঃ | এরছঃ। 

শৃঙলগী। ইলিশঃ। প্রোী। গর্থরঃ। পর্ববতঃ। 
অন্যে জলজন্তবঃ। বার্তাকুঃ॥ কুলকহ। 

শিগু। লশুনহ (জা! । আগ্রহ । আজ্ঞা" 

তকং | ধাত্রী। দাড়িমং | অল্রবেতন 

ফলহ । কোলহ। কপিথং | শিবা | পর 

তালং ৷ বকুল । গেকেন্টকঃ ॥ বান্ভুকহ । 

সুর্লাক্ষী । গণিকা । সরস । নন্দারপত্রহ॥ 

তাদ্ছুলং। সিতশর্কর! ॥ লবণঃ । লোগ্রঃ । 

ভুরুক2 1 অগক্ষ 1 উুরবাদত । শুর্রদার 
ওগ্গুলুঃ,। এহ্থতাহরত। বুহেসেং। শিছোধ 

বিবিঃ | সংচুশিতিৎ হেম রজত সীসকন্চ। 
জাহ্যতপটিমর়িকাপুষ্পাণাহ  বিশালা 
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মালা ॥% 7 বাতিকরোগে অপথ্যহ | 

চিন্তা । জাগরণৎ ৷ অস্থত্নোক্ষঃ | বমিঃ। 

ল্জ্বনহ | ব্যায়মেধ। গজবাজিবাহনবিধিঃ। 

 মন্ধারণৎ | মৈথুনৎ ॥ আঘাতিঃ। অপ- 
তর্পণৎ। প্রপতনহ। ধাতুক্ষয়ঃ | ক্ষোভণং। 

শোক 1 চতৎক্রমণৎ 1 বিরুদ্ধাশনৎ | 

সম্পকভুক্তত্রমঃ | বুদ্ধত্ব, | জলদাগমই | 

বূজনীশেষঃ। অপরাহুঃ। ভয়ৎ। রক্ষাত্যল্প- 

কষায়তিস্তকটুকক্ষ।রাঁতিশীতানামশনং | 
তৃণধান্যৎ ॥ উদ্দ্রিকা । আঢকী। কঙ্ুঃ ॥ 
উদ্দালঃ | যুকুষ্টক£। কোদ্রবঃ। যবঃ। 

স্যামাকঃ | জূর্ণাদয়ঃ | শিশ্বী। জদ্দু | 
রাজমাষঃ । চণকঃ | যুদ্গঃ | কুলখঃ | 

বিষহ ॥ শালুকং | ক্রমুকৎ | কশেরু। 

তলকৎ। কঠিল্লকৎ। তিন্দুকৎ | কর্কোটৎ ? 

নবতালশস্তৎ। তাঁলাস্থিমভ্জ1। নদীতড়াগ- 

জলং1 করকা। নিক্ষারবীজৎ ৷ পিণ্যাকঃ। 

শিশিরাম্থু । রানভপয়ঃ । পত্রশাকৎ ॥ 

ত্রিবৃৎ। ভূনিম্ং ॥ কটুকা ॥ করীরৎ | 

অখিলশুফামিষৎ | মাক্ষিকৎ 1 ধূমহ ! 

বদ্ধমরুৎ্। রজঃ। পবিভবহঃ 1 খট্ু! ॥ *॥ 
অথ পৈত্তিকে পথ্যহ । সর্পিঃপাঁনবিধিঃ ॥ 

বিরেচনহং 1 অস্ত্রোক্ষঃ ॥ সিতশালিঃ। 

গোধুমঃ | আটকিঃ । ধান্যকহ | চণকঃ। 

সুদগঃ | মসুরহ | যব) পধ্যুষিতমণ্ড 1 পয়ঃ। 

পয়ঃপে্টী । বরা । মাক্নিকং | লাজাঃ ? 

ধস্থরনঃ 1 ঘুতানি | দিতা।। শীতোদকহ। 
উত্ভিদঃ । কর্কোটহ॥ কদলং | কণ্টকি- 

ফলহ 1 বেত্রাগ্রহ 1 আযাটকহ | স্ব্থীকা ! 

কোমলকুলকহ ॥ কুদাণ্তত 1 ইব্ারহ। 

ভূম্বী। পর্ণ টকঃ। অল্লমারিষদলং। কঠি 

লুকং। দ্াড়িমং | ধাত্রী। কোমলতাল- 

শম্ং । অভয়! | খজুরিং | ভূর । 

বিশ্বং। কষায়ঃ। তিজ্তঃ। মধুরঃ | মধৃকথ 

বরী। কাহস্তৎ । অয়ঃ। রজতং। হেম। 

কটুক17 নিম্বঃ | ভ্রিরৃৎ। চন্দনহ। হরদ্যৎ। 

ভূষিগৃহছৎ 1 স্থশীতলবনং । ধারাগৃহং | 

চন্দ্রিকা ৷ রস্তাভোরুহুনব্যপত্রশয়নং | 

শীতাঃ প্রদেহাঃ। ভূশষ্যা | মণিঃ | প্র 
দোষসময়ঃ | গীত । প্রিয়ালি্নং | 

স্নানং | মিভ্রসমাগমঃ | শ্রিয়কথা। মন্দা 

নিলঃ | অভ্যুক্ষণৎ | বাদিত্রত্রবণং | 
মনোরমন্তরভাবাঃ। হলাম্মেক্ষণং । পু. 

গ্রোৎপলপাটলাজন্থমনঃকহলারপুঙ্পাণি । 
কপুরং । প্রনীরনীরং | শীতক্রিয়া 1 
পৈভিকে অপথ্যং 1 ধুমঃ। খ্বেদনং । 
আতপঃ। নিধুবনৎ । সন্ধারণং। ক্রোধঃ|. 

ক্ষাবঃ । অধ্বা ॥ গজবাজিবাহনবিধিঃ! 

তীক্ষকপ্খ । ব্যায়ামঃ ॥ অন্রবিদাহকারি' 

সময়ঃ | তরীপ্রঃ | বিরুদ্ধাশনহ | মধ্যাহঃ। 

জলদাত্যয়ঃ ॥ রজনীমধ্যৎ | নধাবয়ঃ | 

ভ্রীহিঃ॥ বেণুফলং | তিলঃ। লগুনং। 

মাষঃ 1 কুলথঃ | গুড়ঃ ॥ নিষ্পাবঃ। 

মদির!॥ অতমী। প্রহীজলং | ধান্যারং। 

উ্দোদকহ | জঙ্বীরং 1 নলদাদ্দু। হিদ্। 
লবুচহ। ঘুত্রহ ॥ ভললাতকহ । তানুলং। 

দপি | সর্বপঃ । বদরহৎ 1 তৈলাশনং 

তিন্তিড়ী | কটু | অল্পং | লব 

বিদাহি 04 অথ শ্লৈত্রিকে পধ্যত 

ছদ্দিঃ | লঙ্নহ 1 অগ্তনহ ! লিধুবনহ 
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'প্রোঘর্তনং ॥ ন্বেদনহ | চিস্তা। জাঁগ- 
রণৎ |, শ্রমঃ | অভিগ্মনং | ছুঁড়েগ- 
ধারণং। গণ্ুষং। প্রতিসারণং। প্রধমনং | 

হস্ত্যশ্বানং | খুমঃ | প্রাবরণং | নি- 
যুদ্ধং 1 অতিষংক্ষোঁভঃ। নশ্তৎ। ভয়ং। 

বূক্ষোষ্ণবধিঃ। পুরতিনশালি?। ষগ্ভিকা) 
নিদ্পাবঃ। তৃণধান্যং | চণকঃ | মুদগঃ। 

কুলথরসঃ। ক্ষারঃ। সর্ষপতৈলং । উদ 
জলৎ | ধন্থ(মিষং ( দাজিকা | বেত্রাগ্রং । 
কুলকং। কঠিল্লকং । ,বার্তারুঃ। উড়ু 
স্বর 1 কর্কোটং 1 লশ্ুমহৎ ॥ মোঁচ- 

কুহুমং। শক্রাশনং | শুরণঃ। নিম্বং। 

মুলকপোতিকা। ॥ বরুণঃ | তিক্ত! | 

ভির্ৎু। মাক্ষিকং | তাশ্ুলং । নলদান্ব,। 

জীরমদির1 1 ব্যোষং। বরা 1. গোজলং। 
লাজাঃ । হুভূষটতগুলতবৎ । তিক্ৎ । 
সৃখোষালয়ঃ | কাংস্তং | অয়ঃ। অগ্তনং | 

মৌক্তিকৎ | কটুঃ | কষায়রমঃ ॥ %॥ 
শ্লৈগ্িকে অপথ্যৎ। ন্নেহঃ। অভ্যঞ্জনং | 
আসনং 1 অহ শয়নং | স্নানং | বিরুদ্ধা- 

শনৎ | পুর্ববাহ্ঃ । শিশিরঃ | বসস্ত- 

সময়ঃ ॥ রাত্যাদি১। আদ্যবয়ঃ। ভূক্ত- 

- মাত্রসময়ঃ । অন্নপানকরণহ । মাষঠ | 

নবতগুলঃ | মৎস্তঃ 1 মাংসং ! ই্ষু 

বিকৃতিঃ। হৃগ্ধবিকৃতিঃ। তালান্থিমজ্জা। 

দ্রবঃ | পেয়। | ভব্যৎ ॥ উপোদিকা । 

পননং । ছত্রীকং। আ.যাচিকখ় | খঙ্ছুরৎ | 

,অন্ুলেপনৎ 1 পয়ঃপেটী ) পয়হ ॥ 

পাষসঃ। স্থাছু ) অল্ং। লবণহ। গুরূণি। 
ভুহিনং | সন্তপ্পণৎ ॥%॥ অথ বসন্তর্তো। 

'পথ্যৎ | বমনহ | ব্যবায়ঃ | ব্যায়ামঃ | 

ভেদঃ | ভ্রমণং | অগনিনেব! | কটুঃ। 
তিক্তঃ|. বিদাহি | তীক্ষুৎ 1 কষায়ঃ ৷ 

মধ্বোদনং ॥ % ॥ বমস্তর্ভাবপথ্যৎ | দিব, 

নিদ্রা! সন্তর্পণং॥ আলম্যং 1, সথধাংশু- 

স্ব পিগুালুকহ | স্বাছি॥ গুর- 
দকামৎ | পিং 1 দধি 1 ক্ষীরং ॥ 

স্ৃতৎ ॥ কচ ॥ অথ শরীয়তে পথ্যৎ | 
চন্দন । শীতবাতঃ [ ছায়া। অন্থু ॥ কক্ষা- 

শয়নং | প্রসূনং । সদ্যঃপয়োভাবিতশীত- 
ভক্ত । বিশিষদ্রুব্যং | শ্রিয়ভোজনং ॥%॥ 
ত্রীঘর্তীবপথ্যৎ ৷ কটু। তিজ্তং | উষ্টং॥ 
ক্ষারং | অশ্ং। রৌদ্রুৎ। ভ্রমণৎ | অগ্নি 

সেবা। উদ্িগ্রতা। ভাক্করতণ্ততোয়স্াপিং! 

অতিপানৎ | দধি| তক্রং | তৈলহ ॥ ফ॥ 

অথ বর্ধান্থ পথ্যহ | লবণং | অমং ॥ 

মিষ্টং | সাবং । প্রিয় | লিগ্ধং | গুরু । 

উঞ্চং। বল্যৎ। অভ্যঙ্গঃ। উদ্বর্তনৎ | 
অগ্নিসেবা। তণ্তীম্পপানহ । দধি॥ *% 7 

বর্যাস্বপধ্যৎ | পূর্ববপবনঃ । বৃষ্টিঃ। ঘর । 
হিযঃ। শ্রমঃ। নদীনীরং | দিবান্বপ্রঃ। 

বক্ষৎ | নিত্যমৈথুনহ॥ কচ ॥ শরদি পথাথ। 
শীতরসান্বপানং। তরুচ্ছায়া। চন্দন ॥ 

* ইন্দুসেবা । সিতা। যুদ্গঃ 1 মসুরৎ | গব্য- 

হুগ্ধং | ইন্ছুঃ| শাল্যোদনং ॥ +॥ শরদ]- 

পথ্যৎ । লবণ । অন্রং ৷ তীক্ষৎ। কটু! 
পিষ্টৎ ॥ অতমী। বিদাহি। স্রা,। নালখ। 

দধি! তক্রৎ । তৈলং ৷ ক্রোধঃ। উপ- 

বাসঃ। আতপ 1 সৈথুনহ ॥ % ৮ অথ 

হিমর্ভেণ পথ্যং। তণ্তজলং। উপনাহঃ। 



গথ্যাগ ২১১৬ গং 

পয়ঃ। অন্নৎ | পানং | বা 

বহিষেবা | গুরূণি। যথেউভুত্তৎ ॥ ক্ 
হিমর্ভাবপথ্যৎ | দিবানিন্দ। 1 উল 
অভোজনং | লঙ্গঘনৎ | পুরতিনান্রৎ | 
লঘুপাকি'। শৈত্যৎ | বার্যযোদনৎ । শীত- ] 

জলাবগাহই ॥ ক ॥ শিশিরে পথ্যৎ | স্ত্রী 

বহ্িসেব!। মৎস্যঃ ॥ অজমাংসহ | দধি। 

দুপ্ধৎ 1 স্র্পিঃ ক ॥ শিশিরেহপথ্যৎ ॥ 
তীক্ষোষ্ণকটুক্নকষায়তিক্তানি | সামুদ্রকং।. 
আদ্রভোজনং | .দিবানিদ্রা। চন্দনং ॥ 

চন্দ্রসেবা। শীতজলন্নানাদি ॥ % ॥ মাঘে 

বিশেষো যথা | মাঘে চ শীতদ্রেবমিষ্ট- 

পিষ্উৎ কন্দঃ কদল্য! গুরুশালিভক্তং । 

ইতি ফড়ুতুপখ্যাপথ্যাধিকারঃ ॥ 
আগন্তকন্বরাণাৎ পথ্যাপথ্যৎ ভ্বরাধিকারে 

ন লিখিতমতোহত্র লিখ্যতে | অভি- 

ঘাতসমুখানে পানাভ্যন্দৌ চ সর্পির্ষঃ | 

ক্ষতজে ত্রণজে চাঁপি ক্ষতব্রণচিকিৎ- 

সিতৎ ॥ ওষধীগন্ধবিষজে বিষপিভপ্রসা 

ধনৎ। অভিচারাভিশপোথে জপহোমাদি 

ভেষজৎ॥ উত্পাতগ্রহপীড়োথে দান- 

প্বস্ত্যয়নাদয়ঃ | ক্রোধোথিতে পিস্তহরৎ 

কামজে কামজিৎক্রিয়। ॥ কামশোক- 

. ভয়োন্ুতে সর্ধবা বাতহরী ক্রিয়!। আশ্বাসন- 

ঞেষ্টলাভো হ্র্ষদার়ীনি যানি চ॥ বিশে- 
ষতঃ পুনশ্চাত্র কামক্রোধন্মুখিতে | 

ভয়শেকসমুদ্ভুতে কামক্রোধোক্তনৌষধৎ 
ভূতাভিষল্গজে ভূতবন্ধাবেশ্নতাড়নহ | 
মন্ঃক্ষোভসমুৎ্পন্নে মনসঃ সান্তুনানি চ £ 

ইত্যাগন্তহুরে পূর্ববিতিষগ্ভিঃ পথ্য মিষ্যতে। 

বিষ্পের্নামসহত্রস্য পাঠনং শ্রবণ শ্রুতেথ 
দেবানাং ত্রান্মণানাগ গুরূণামপি 'পৃজনং। 
ব্রহ্মচর্য্যৎ তপো হোমঃ প্রদান নিয়মো 

জপঃ ॥ সাধুনাং দর্শনৎ সত্যৎ রতৌষধি' 
বিধারণৎ । মঙ্গলাচরণঞ্চেতি বর্গ নর্ববান্ 

জ্রান জয়ে ॥ % ॥ আগিত্তকত্বরে 

অপথ্যং। অধিবাঁসনকর্শমাণি রজত 

ধারণৎ ! বমিবেগহ দন্তকান্ঠমসাত্যমগি 
ভোজনং ॥ বিরুদ্ধান্য্পানানি বিদাহীনি 
গুরূণি চ। ছুষটান্ুক্ষারমন্্ানি পত্রশাকং 

বিরূঢকং ॥ নলদান্ঘ, চ তাঁদুলং কলিঙ্বং 

লকুচৎ ফলং । আড়ীমৎ স্যঞ্চ পিণ্যাকং 

ছত্রাকং পিক্টবৈকৃতং 1 অভিয্যন্দীনি 

চৈতানি ভ্ররিতঃ পরিবর্জয়ে | ইতি 
পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়ঃ সমাপ্তঃ ॥ 

পদ স্থযৈর্্যে ॥ ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ পদতি। 

ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ ॥ 

পদ তক উ-গতৌ।। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ॥ 

কঙ পদয়তে। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পদ যঙ উ গত্যাৎ। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ £ 

যঙ পদ্যতে। উ পভ | ইতি দুর্গা 
দালঃ | রর 

পদৎ ক্র) ব্যবসায়ঃ। ত্রাণৎ | হ্থানহ॥ 

চিৎ | পাদঃ। বন্তু | ইত্যমরঃ | শদঃ | 

বাক্যং ! প্রদেশঃ | পাঁদচিহং | শ্লোক 
পাদঃ। কিরণে পুহ | ইতি দেদিনী | পর্ণ” 

লক্ষণ যথা । বর্ণাঃ পদহ প্রয়োগার্া' 
নহিতৈকার্থবোধকাঃ | ইতি সাহিত্য 

দর্পণ ॥ ক এ শ্ীকৃষঃপদচিহৎ বথা। 

বৌবশাঁৎ রাহুতীৎ বাপি পাষাণনির্দিভা" 
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- নপি। পাদয়োস্চাক্কিতাং কৃত্থা পূজাঞ্চের পি টিলা 

সমাচরেৎ॥ দক্ষিণন্ত পদাঙগুষ্ঠযূলে চক্রং 
বিভর্ত্যজঃ | তত্র নয্রজনন্তোগ্রপংসার- 

'চ্ছেদনায়, সঃ মধ্যমাস্ুলিমূলে তু ধতে 

'কমলম্্যতঃ ॥  ধাতুশ্চিনতদ্বিরেফা পা 
লোভমায়াতি শোভনং ॥ পদ্মস্াধো 

ধ্বজহ .ধত্তে সর্ববানর্থজয়ধ্বজং ৷ কনিষ্ঠা- 
: ঘুলতো বজ্ৎ ভক্তপাপাদ্রিভেদনং | 

* , পাঞ্িমধোহস্কুশৎ ভক্তচিত্তেভবশৃকাঁরণং ৷ 
- ভোগসম্পন্ময়ং ধত্তে যবমস্ষ্ঠপর্ববণি 1 
তথ৷ বামাছুষ্ঠঘূলে পাঁঞ্জন্বস্ত লক্ষণহ। 
সর্ববিদ্যাপ্রকাশায় ধন্তেচ ভগবানজঃ ॥ 

' - ইতি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ১২ অধ্যায়ঃ ॥ 
পদকঃ ( পু.) পদৎ বেত্তি বঃ ॥ পদ- 

জ্াঁতা । ইতি ঘুগ্ধবোধব্যাকরণৎ ॥ 
স্বনীমখ্যাতকষ্ভূষণঞ্* । দেবপদচিহাদি- 

যুক্তত্বাৎৎ ॥ 

পদগঃ €পুৎ )পদাতিকঃ | ইত্যমরঃ] প্যাৎ 

শমনকর্তরি তি 

পদস্তাসঃ (পুং) গোস্ষুরঃ ইতি শব্দচক্জিকা ॥ 
পদস্থ বিশ্যানহ | যথা ।' পদশ্াঁসো গেহাদ্* 

বহিরহিফণারোহণসমঃ স্বগেহাদন্যৎ স্তাঁ 

স্তবন্মপরদীপতুলিতত. ॥ বচে! লোকা- 

লভ্যং কৃপণধনতুল্যৎ স্থথদৃশঃ পুমানন্যঃ 

কান্তাদ্বিধুরিব চুর্থীসযুদিতঃ ॥ ইতি রস- ] 

মঞ্জরী ঘ 

, গদভগ্নহ (কী) নিরুভৎ । গুটার্থশব্ব্যাখ্যা। 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পদবী 

পদমাল! (স্ত্রী) মোহনশীলা বিদ্য!। যথা পদ- 

মালা মহাবিদ্যাৎ সর্ববদেবনসস্কতাঁৎ | 
, যাঁচয়ামি স্থরেশানমুমাদেহার্ধধারিণৎ ॥ 

ইতি দেবীপুরাণে ৯ অধ্যায়ঃ ॥ স্তা 
বিবরণং তত্্ৈব ভ্রউব্যং 1 পদশ্রেণী ৯ ॥ 

পদভীবং (ক্লী) যুগ্রপছুপস্থিতচরণজানুনী । 
'পদক্চ অন্টীবা চ দ্রয়েঃ সযাহারঃ | ইতি 
ব্যাকরণহ ॥ 

পদাঙ্কঃ (পুং) ক্রমাস্কঃ। পাদচিহ্ুং | যথা । 
শ্াকে শায়কবেদযোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণ 

শর্শার্পঘমানন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদন্ৰারবিন্দং 
হৃদি! চক্রে কৃষ্ণপদাহ্বদুতমতুলৎ প্রীতি- 
প্রদৎ শৃণৃতাৎ ধীরঃ শ্রীরযুরামরায়নৃপতে* 
রাজাৎ গৃহীত্বাদরাৎ ॥ ইতি পদাঙ্কদূত- 
কাব্যৎ ॥ 

পদাঙ্গী (ভ্ত্রী) হংসপদী | ইতি রাজনির্ধণঃ | 
পদাজিঃ (পু) পদীতিকঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

তঃ পং) পাদাতিকঃ। ইতি শব্দরদ্রাবলী ॥ 
প্দাতিঃ (পুহ ) পঞ্যামততি গচ্ছতি সততং 

যঃ। পেয়াদা ইতি ভাষা! তৎপর্যায়হ 
পর্ভিঃ ২ পতগঃত পাদাঁতিকঃ ৪ পদাঁজিঃ ৫ 

পদগঃ ৬ পদিক: ৭ ইত্যমরঃ ॥ পদা- 

তিকঠ ৮ পাদ্ধাৎ ৯ পাদাবিকঃ ১০ 

পদাঁৎ ১১ পায়িকঃ ১২ শবরালিহ ১৩। 

, ইতি শব্দরদ্রাবলী 
পদাতিকঃ (পুং) পদাতিঃ ইতি শব্দরত্রাবলী | 

পদভগ্রিকা (ত্্রী) পঞ্জিকা । টিগ্ননী । ইতি ) পদ্াবঃ (পুং ) পাঁদধুলিঃ। পাদালিলঃ । ইতি 
হেনচন্দ্রঃ 8. ১ 

২১ 
মেদিনী ॥ 
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পদার্থ: ( পু ) পদানাৎ ঘটপটাদীনাং অর্থো- পদ্ধিদং (কী) পদস্থ শীতলতা। ইতি সংক্ষিপ্ত 
হভিধেয়ঃ | ততপর্যায়ঃ | ভাবঃ ২ ধর্পাঃ ৩ সারব্যাকরণৎ ॥ 
তত্বং ৪ সন্বং ৫ বস্তু ৬। ইতি জটা- | পদ্মৎ (ক্রী পু) স্বনাসখ্যাতপুষ্পবিশেষঃ। 
ধর ॥ * ॥ সপ্ত পদার্থ যথ| | দ্রব্যং গুণা- 
স্তথা কর্ম্ম স'মান্তং সবিশেষকৎ | সমবায়- 

স্তথাভাবঃ পদাঁর্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঁঃ ॥ সপ্তা- 
মামপি সাধন্ম্যৎ জ্ঞেযত্বাদিকমিষ্যতে। 

দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চ ভার! অনেকে স্মবায়িনঃ ॥ 

অভ্াবত্তত্্রয়ন্থ্াদ্যা গুণাদিনির্ণক্রিয়ঃ | 

ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ এতে পদার্থ! 
বৈশেধিকপ্রসিদ্ধাঃ । নৈযায়িকানামপ্য- 
বিরুদ্ধাঃ। ইতি সিদ্ধান্তযুক্তাবলী ॥ গোঁত- 
মোক্তঝোড়শপদার্থা ম্তায়শব্দে দ্রটব্যাঃ ॥ 

পদাসনং (ক্লী ) পাদপীঠং | পা রাখা টুল্ 
ইতি ভাঁষ! । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

তৎ্পর্ধযায়ঃ। নলিনং ২ অরবিদ্দং, ও 

মহোতৎপলৎ ৪ সহজ্রপত্রৎ ৫ কমলং ৬ 

শতপত্রৎ ৭ কুশেশয়ৎ ৮ পন্কেরুহং ৯ 

তামরসং ১০ সাঁরসহ ১১ সরসীরুহং ১২ 

বিসপ্রসুনৎ ১৩ রাজীব ১৪ পুফরং ১৫ 

আস্তোরুহৎ ১৬। ইত্যমরঃ ॥ পঙ্কেজং ১৭ 

অস্ভোজৎ ১৮"মন্ষজং ১৯ সরপিজং ২৭ 

শ্রীবাসং ২১ শ্রীপর্ণহ২২ ইন্দিরা'লয়ং ২৩ 

জলেজাতং ২৪ অবং ২৫ কঞ্রং ২৬ 

নলং ২৭ নাঁলীকং ২৮ নালিকং ২৯ 

বনজং ৩০ অল্লানহং ৩১ পুটকত ৩২ 

অজঃ ৩৩। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ অন্য 
পদিকঃ (পু) পদাতিঃ | ইত্যমরঃ ॥ গুণাঃ | কষায়ত্বৎ ।,মধুরত্বৎ | লীতত্বং 
পদগিঃ ( গুৎ) পদাতিকঃ | ইত্যমরঃ ॥ পিততকফাত্রনাশিত্বঞ্চ। ইতি রাজবল্লতঃ | 
পদ্ধতিঃ) (ভ্্ী) পহক্তিঃ। বর্্স। ইতি অবশিষ্টং কমলশব্দে দ্রহ্টব্যহ ॥ % || 
জা মেদিনী ॥ গ্রস্থার্থবোধকগ্রস্থঃ 1 পাদ্মকৎ ॥ তচ্চ গজন্ত যুখাদিস্ো বিদুৎ 

ইতি হেমচন্দ্ঃ ॥ পদবী । সা চ ঘোষ 
বন্থমিভাদিরূপা | যথ1!। যষ্ঠেহন্সপ্রাশনং 
মামি যদ্ধেক্টং মন্রলৎ কুলে ইতি শন্ুবচ- 
শা চূড়াকার্যা যথাকুলমিতি যাল্রবন্ধ্য- 
বচনাৎ | দেশানুশিষ্টৎ কুলধর্্দুখ্যুৎ 

সগোত্রধন্মৎ নহি সংত্যজেচ্চ ইতি বাষন- 

পুরাণাচ্চ সংক্ষাবমাত্রে কুলধর্প্ানুরোধেন 

কালান্তরে মঙ্গলবিশেবাচবণবু শৃদ্রাণাং 

নামকরণে বহুঘোষাদির্পপদ্ধতিবুক্তনাম- 

হুক্চ বোধ্যৎ | এবমেব কুলুকভষ্ঃ । ইস্থ্য- 
ছাহতবং ॥ 

সমূহঃ ॥ ব্যুহবিশেষঃ 1 নিধিভেদঃ | 

সহখ্যান্তরৎ 1 তচ্চ দশাবুদহ | দশ" 
শহশ্চ । ইতি মেদিনী £ পমকার্ঠৌষধিঃ। 
ইতি ধরণিঃ ॥ পুফ্ষরদূলৎ ॥ সীদকং | 
ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥%॥ শরীরম্যট্পদ্মানি 
যথা । ঘুলাধারে ভ্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ান' 
ক্রিয়াত্রকে। মধ্যে স্বয়ভুলিঘস্য কোটি 
সুর্ব্যসমপ্রভহ ॥ তদূর্ভে কামবীজন্ত কল" 
শাস্তীন্দুনাদকৎ | তদুর্দে তু শ্রিখাকারা 
কুগুলী ব্রহ্মবিগ্রহা রম তদগাহ্ছে হেমবর্ণাভং 
ব-ব-বর্ণচভুঙ্দলৎ | ভ্রুতহেসসমপ্রখ্যহ পদ্দহ 



পচ্মহ ২৯১৯ পদ্দকা 
তত্র বিভাবরে ॥ তদুর্দেহগ্রিসমপ্রখ্যৎ 
ষড়্দলং হীরকপ্রভং | বাদিলান্তষড়র্ণেন 

সুক্তাধিষ্ঠীনবংজ্রকং ॥ মূলমাধারষট্কানাং 
মুলাধারং ততো বিছুঃ।১। স্বশব্েন পরৎ 
লিহৎ স্বাধিষ্ঠানৎ ততো: বিছুঃ ॥২.॥ 
তদুর্ধে নঁভিদেশে ভু মণিপুর মহত্প্রভৎ 
মেঘাঁভং বিছ্যুদাভর্চ বহুতেজোময়ং 

ততঃ 7 মণিবভিন্নৎ তৎ পদ্দৎ মণিগুরং 
ভখোচ্যতে । দশ্ভিশ্চ দলৈধুক্ত২ ভাঁদি- 
ফা্তাক্রাশ্বিতৎ ॥ শিবেনাধিট্ঠিতং পদ্ম 

- বিশ্বালোকৈককারণং | ৩7 তদুর্ষেথনা- 
হতৎ পদ্মযুদ্যদদিত্যসমিভং ॥ কীদি- 

ঠান্তাক্ষরৈরর্কগত্রেশ্চ  সমবিঠিতং 
তন্মধ্যে বাণলিঙ্ন্ত সূর্ধ্যাযুতসমপ্রভৎ ॥ 
শব্দক্র্গময়ং শব্দোহনাহতন্তত্র দৃশ্যতে । 
তেনাহতাখ্যং পদ্দৎ তন্মুনিভিঃ পরি- 
কীর্ত্যতে ॥ আনন্দসদনং তত পুরুষাধি- 

ঠিতৎ পরং | ৪। তদৃর্ধস্ত বিশুদ্ধাখ্যৎ 
দলষোড়শপক্ষজই ॥ শ্বরৈঃ ফোড়শকৈ- 
খুঁক্তং ধুত্বর্ণৎ মহৎপ্রভং। বিশুদ্ধং 
তন্ুুতে যম্মাৎ ভীবস্ত হুংনলোকনাৎ 1 

বিশুদ্ধ, পন্সগখ্যাতমাকাশাখ্যৎ মহৎ 

পরৎ। ৫1 আজ্ঞাচক্রৎ তনুর্দে তু আত্ম- 
নাধিষ্িতৎ পরহ ॥ আজ্ঞা সংক্রমণৎ তত্র 
গুরোরাছেতি “কীঙ্িতং ।৬। কৈলা- 
সাখ্যৎ তদুর্ধে তু বৌধনী্ত তদুপ্ধতই [ 
এব শিবচজাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত ॥ 

সহজ্ঞারাহ্মুজং বিন্দু্থানং তদদুদ্বীমীরিতহ ॥ 
ইতি তন্ত্রধারঃ £ 

পন্মঃ € পুহ) দাশরথিং ৷ নাগবিশেষঃ ।- ইতি 

ধরণিঃ ] পম্মোতিরাত্মজঃ | অ তু ছবাদশ- 

-জিনচ্রবর্তস্তগতিচক্রবর্তিবিশরেষঃ |. বল- 
দেবঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ যোড়শরভি- 
বন্ধান্তর্থতপ্রথমবন্ধঃ। যথা। .হত্তাভ্যাঞ্চ 
বমানি্য নারী পন্াসনোপরি | রমে- 
দণাঢ়ং সাক্ষ্য বন্ধোহিয়ৎ পন্মসংজ্ঞকহঃ ॥ 

ইতি রতিমঞ্্রী ॥ 

পদ্মকৎ (ব্রী) বিন্দুজালকৎ। গজন্য মুখাঁ 

দিস্ছো। বিন্দুলনূহত । ইত্যমরভরতে। ॥ 
পদ্মকাষ্ঠং॥ ইতি সেদিনীধরণ্যো॥ কুষ্ঠং | 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ॥ 

পদ্মকন্দঃ (পু২) কমলকন্দঃ। তৎপধ্যায়ঃ | 

শানুকৎ ২ পদ্মমূলং ৩ ক্টাহ্রয়ং ৪ 

শালুকৎ ৫ জলানুকং ৬1, অস্ত গুণাঃ। 

কটুত্বং | বিউত্তিত্বং | রক্ত্বং | রুচ্যত্বং। 
কষায়ত্বং | কফপিতকাশতৃষ্ণাদাহবিনাশি- 

ত্ব্থ | ইতি রাজনির্ধনঃ॥ অপি চ। 
পদ্মাদিকন্দঃ শানুকং করহাটশ্চ কথ্যতে।' 
হৃখল্যুলং ভিন্ন জলালুকঞ্চ কথ্যতে & 

শালৃকং শতলং বুষ্যং পিত্বদাহাঅন্ুদ- 
গুরু | দুর্জরৎ স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্তানিলকক- 
প্রদং | সংগ্রাহি মধুরং রক্ষৎ ভিক্সাগুমপি 

তদৃগুণং | ইতি ভাবপ্রকাঁশঃ7 

পদ্মকাণ্ঠং (রী) ওষধিবিশেষঃ | তৎ্পর্ধ্যায়ঃ। 
* পন্নকং ২ পীত্কং ৩ পীতৎ ৪ মালয়ং ৫ 

শীতলৎ ৬ হিমং ৭ শুভং ৮ কেদারজং ৯ 

রক্তৎ ১০ পাঁটলাপুষ্পদহ্িভং ১১ পাক্ম 

বুক্ষৎ ১২1 অস্ত গুণাঃ। শতলতৎ | 

তিক্তত্বং 1 রক্তপিতবিনাশিত্বং। মোহ্- 
দাহভ্রতরসতিরুষ্ঠবিস্ফোটিশাতিকারিত্চ ] 



পদ্মনা ২১২০ গ্মব 

- ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ ॥ অপি চ। পদ্মকৎ পান্ম- | পদ্মনালং (ক্রী) স্বণালং | যথী। কণিকা 

গন্ধি স্তাতথা পদ্মাহ্বয়ৎ স্মৃতৎ ৷ পদ্মকৎ 

- ভুবরৎ তিজ্তং শীতলং বাঁতলং লঘু ॥ 

বিসর্পদাহবিস্ফোটকুষ্ঠশ্লেক্সাঅপিতহ্বং | 
গর্ভসংস্থাপনৎ রুচ্যৎ বমিভ্রণভৃষা প্রণুৎ ॥ 
ইতি ভাবপ্রকাশঃ 1 

পন্মকী [ ন্] (পুং) ভূর্জবৃক্ষঃ। ইতি শব্দ- 
মালা ৰ 

পন্মকেশরঃ ( পুৎ কী) কিগ্ুহ্ধঃ | ইতি রাঁজ- 

নির্ঘন্টঃ.॥ 

ডা (ত্রি) পদ্মস্তেব গন্ধে! যস্ত 

পন্রগন্ধি :$ তু । ইতি বুখীবোধব্যাকরণৎ ॥ 
পদ্মগর্ভঃ ( পুং) ত্রহ্গা । ইতি শব্দরত্ব(বলী ॥ 

পৃম্মচারিণী (ন্ত্রী) উত্তরাপথভবন্বনামখ্যাত- 
নৃক্বিশেষঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ। অব্যথ! ২ 

অতিচর। ৩ পদ্মা ৪ চারটা ৫ ইত্যযরঃ ॥ 

অন্থাঃ পধ্যায়ান্তরং গুণাশ্চ স্থলপন্মিনী- 

” শবে দ্রষ্টব্য | 
পদ্দর্শনহ (পু) শ্রীবাসঃ। লোবান্ ইতি 

ভাষা । ইতি শব্দচন্দ্রিক! ॥ 

পদ্মতত্তঃ ( পু) ম্বণালৎ 1 ইতি রাজ- 
নির্থন্টং ॥ 

পম্নাভঃ (পুহ) বিষুঃঃ | ইত্যমরঃ ॥ শয়লে 
তশ্ত স্্রণীয়ত্বৎ যথা । উষধে চিন্ত্রয়ে- 

দ্বিষ্তং ভোৌজনে চ , জনার্দনং | শয়নে 

পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিৎ ॥ 

“ইত্যাদি ব্বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণৎ এ. ভাঁবি- 
জিনবিশেষঃ 1 ইতি হেমচজুঃ এ 

পমনাভিঃ (পুহ) পদ্বনাভঃ ॥ ইতি ছিক্পপ- 1" 
কোষঃ ৪ 

পদ্মনালন্ত ম্বণালৎ তত্তলৎ বিসং | ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ ৃ 

পন্রপত্রৎ ক্র) পুফরমূলহ | ইত্যমরঃ ॥ কমল" 

দ্লপ্চ ॥ ৃ 

পম্মপর্ণৎ ক্লৌ )পন্পত্রং ৷ পুফরমূলং । ইত্ত' 
মরটাকা ॥ 

পদ্মপলাশলোচনঃ ( পুং) বিষুঃঃ। পদ্গুঙ্প 

দলাকারচক্ষুধিশিষটত্বা'। বথ|। নাগ্গং 

ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদুঃখচ্ছিদন্তে সা 
য়ামি কঞ্চন | যো স্গ্যতে হন্তগৃহীতগ্যা 

শ্রিয়েতরৈরঙগ বিষৃগ্যমাণয়]॥ ইতি প্রীভাগ' 

বতে ৪ স্কন্ধঃ ॥ 

পদ্মপাণিঃ (পুৎ ) ব্রহ্মা ইতি শব্দরদরীবনী ॥ 

বুদ্ধঃ। সূর্্যঃ 1 ইতি ত্রিকাগুশেষঃ॥ 

পদ্মপুষ্পঃ (পুৎ) কর্ণিকারবৃক্ষঃ | পিকারধ' 

পক্ষী | ইতি শরব্দচন্দ্রিকা ॥ 

পদ্প্রভঃ ( পুহ ) চতুবিংশতিভাদ্ত্ 

ষষ্ঠার্থন্। ইতি হেমচন্্রং ॥ পদমহুলা' 
প্রভাবুক্তে ত্রি॥ 

পদ্প্রিয়া (স্তর) জরৎকারুদুনিপত্থী | দন্ঘ 
দেবী। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

পন্মবন্ধঃ (পুং) চিত্রকাব্যবিশেদঃ1 শন 
লঙ্কারপ্রভেদঃ1 যথ! । পন্মাদ্যাকারহেহুছে 

বর্ণানাং চিত্রযুচ্তে | অধ্য চ তথাবিধ" 

সহ্িবেশবশেন চমশুকারবিধায়িনামপি 

বর্ণানাং তথা বিধস্রোত্রাকাশসমবায়বিশেধ 

বশেন চ চমতকারবিধায়িভিরৈরি্ভে 

দেনোপচারহাচ্ছব্দালস্কাররং | উদাহির , 

যথা। সারমা ছুষমা চার কুচ আহ 
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বধূত্তঘ। | মান্ত ধূর্ততমা বাষ। যা বাম! |, অশোকপলবচ্ছা্মযুৎ সৌগন্ধিবহ বিছুঃ। 

- মেন্ত মা রমা ॥ ইতি নাহিত্যদর্পণঃ ॥ অথ তুদ্বুরে ছায়য়! নীলং নীলগঞ্ধি প্রকী- 
পদ্মদলেদু বর্ণবিন্যাষক্রনঃ ॥ ভিত ॥ উত্তমৎ নিংহলোদুতহ নিরুষ্টং 

- তুদ্থরোভবহ | মধ্যম মধ্যমৎ জ্বেয়ং 

মাণিক্যৎ ক্ষেত্রভেদতঃ 1 ক ॥. তথ! 

চ 1 বন্দুকগুপ্তানকলেন্মগোপজবাসনা- 

স্থকৃদ্মবর্ণশোভাঃ | ভ্রাজিষবো দাঁড়িম- 
. বীজবর্ণাস্তথাপরে কিংগুকপুঙ্সভাদঃ ॥ 

নিন্দুরপদ্ছে/ৎপলন্বহ্ুমানাং লাক্ষাবম* 

আ্যাপি . সমানবর্ণাঃ | সাজে নিরাগে 
গ্রতয়া স্বট়েব ভান্তি খ্বলম্ন্যা স্ফুট- 

মধ্যশোভাঃ [. ভানোশ্চ ভানামনু- 

বেধযোগমাসাদ্য রশ্মিপ্রকরেণ দুরং | 
পার্থানি সর্ববাধ্যনুরপ্রয়ন্তি গুণোপপনাঃ 

স্কটিকপ্রসৃতাঃ ॥ কুুম্তনীলীব্যতিমিশ্র- 
বাগপ্রত্যগ্ররক্তাদ্ঘরতুল্যভানঃ। তথাপরে 
রুদ্ষরকণ্টকারীপুষ্পত্থিষে! হিঙ্ুলকদ্িযো- 

পন্পবন্ধুঃ ( পুং) সূর্যযঃ। ইতি শব্ররত্বাবলী ॥ 

ভ্রমরঃ। ইতি শবচক্দ্রিক। 1 

পন্মভূঃ ( পু ) ব্রশ্না। | ইতি হলায়ুধঃ ॥ 
পত্মমুখী (রী) ছুবালভ1। ইতি শব্দচক্তিকা ॥ 

পন্মনদৃশমুখবিশিক্টে তি ॥ হন্যে ॥  চকোরপুএক্কোকিলনারধানাহ 

পদ্মমোনি (পু) ব্রহ্ম, ষথখ।। অস্মচ্ নেত্রাবভাষশ্ড ভবন্তি কেচিৎ 1 অন্য 

. কারণাছ ক্ষন পুজো ভবতু মে ভবান্। পদ্ম | পুর্নাতিবিপুষ্পিতানাং তুল্যত্িষ: কোক- 
- যোমিরিতি খ্যাতো মৎশ্রিয়ার্থং জগন্ময়ঃ ॥ নদোঁদরাণাং। প্রভাবকাঠিন্তগুরুহবোগৈঃ 

ইতি কৌর্টে,৯ অধ্যায়ঃ ॥ প্রায় সযানাঃ  স্কটিকোন্তবানাং ॥ 
পদ্মরাগঃ (পুৎ ) পক্তবর্ণমবিবিশেষ1 মাণিক |. আনীলরক্তোঙপলচারুভাসঃ  সৌগন্ধি- 

, ইতি ভাষা? তত্পর্যাযঃ 1 শোণবন্ুৎ ২ কাখ্যা মণয়ো. ভবন্তি ॥ যো মন্দরাজঃ 
লোহিতকঃ ৩। ইত্যযরঃ ॥ লোহিত ৪ 

,কুরুবিন্দকৎ €। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 
ন্াজজনির্ঘপ্টোক্পর্্যারগুণৌ মাণিক্যশন্দে 
ভরবে, তথ্য বর্দো যথা? সিংহলে"তু 
তবেন্্ক্তৎ পন্মবাগমনুত্তমহ 1- 'শীতহ 

কাণপুরেছুতৎ বুক্ুবিন্দমিতি শ্যুতহ ৪. 

কুরুবিন্দজেযু স এব জাঁতঃ স্কটিকোদ্- 
ভবের | নিরর্ছিষোহন্তর্বহলী ভবক্তি 

শ্রভাববন্তোহপি ন তৎনমানাঃ॥ যে তু 
রাবণগঞ্গীয়াহ জাযন্তে কুরগবিদ্দকাঃ। পদ্ম- 

রাগা ঘনৎ রাখত বিভ্রাণাঃ স্বস্বুটার্চিষঃ ৪ 

বর্ণানুযায়িনস্তেযাঘন্কদেশে তথাপরে ! 
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ন জায়ন্তে তু যে কেচিৎ মুল্যলেশমবা- 

পুয়ুঃ॥ তখৈবস্কটিকো্থানাং দেশে তুদ্থুর- 

হজ্ঞকে 1 স্ধর্মীণঃ গরজায়ন্তে শ্ব্গ- 

মুল্য। হি তে স্মৃতাঃ॥ + ॥ অথ জাত্যাদি। 

মাণিক্যস্ত প্রবক্ষ্যামি যথাজাতিচভুষ্টয়ং। 
ব্রহ্বক্ষজিয়বৈহ্য।স্চ শুর্রেশ্চাথ বথাক্রমং ॥ 

রক্তশ্বেতে৷ ভবেদিপ্রস্ততিরক্ন্ত ক্ষত্রিয়) 

রক্তপীতো ভবেদৈশ্যো রক্তনীলস্তথা- 

স্ত্যজঃ। পন্মরাঁগে! ভবেছিপ্রঃ কুরুবিন্দস্ত 

বাহুজঃ। সৌগন্ধিকো ভবেছৈশ্যো। মাংস- 
খণ্ডস্তথাক্ত্যজঃ ॥ শোণপদ্মসমধকারঃ খদি- 

রাঙ্গারসপ্রভঃ | পদ্মরাগে দ্বিজঃ ,প্রোক্- 

শ্ছায়াভেদেন সর্ববদ1॥ গুপ্তাসিন্দুরবন্ুক 

নাগরঙ্গসনগ্ভঃ।দাঁড়িমীকুস্থমাভাসঃ কুরু- 
বিন্দস্ত বাহুজঃ ॥ হিচ্ুলাভাশোকপুজ্পাভ- 
মীমত্পীতলোহিতৎ । জবালাক্ষারসগ্রায়ং 

বৈশ্যৎ সৌগন্ধিকখ বিছুঃ ॥ আরজ্ঞঃ 
কান্তিহীনস্চ চিদ্ধণস্চ বিশ্তঃ। মাংস 
থণ্ডসমাভামষো হাত্ত্যজঃ পাপনাশনঃ ॥ 

মাংসখশুস্ত নীলগন্ধেঃ মজা ॥ ক্গ ॥ অথ 

দোষাঃ । মাণিক্যস্ত সমাখ্যাতা অক্টো) 

দোষ! ঘুনীশ্ববৈঃ | দিচ্ছায়খ্ ছিরূপঞ্চ 
অস্তেদঃ কর্করন্তথা! ॥ অশেভৈনং কোকি- 

লঞ্চ জলং ধুকআ্াভিধঞ্চ বৈ গুণাশ্চত্থার 

আখ্যাতাশ্ছায়াঃ যোড়শ কীর্তিতাঃ ॥ 

ছাক্ষোস্ত পূর্ব্বোক্তা এব | ছাযাদ্বিতয়সম্ব- 

হ্ধাদ্িচ্ছাযহ বদ্দুনাশনৎ 1 ছিক্ূপহ দ্বিপদ- 

সেন মাণিক্যেন পররাভবঃ ৪ সন্েদো 

ভিমমিভ্যক্ঞং শত্রঘাতবিধায়কঃ । কর্করহ 

কর্কনাযুক্তৎ পশুবন্ধুবিনাশকৃৎ ॥ দুছ্েনে 

সমালিগ্ুমঘনীপুটসুচ্যতে | অশোভনং 

সমুদ্দিউৎ মাঁণিক্যহৎ বছুছুঃখকৃত | মধু 
, বিন্দুসমচ্ছায়ং কোকিল পরিকীর্ডিতং। 

আমুললদনীঘশো হস্তি ঘদোষং তন্ন ধার" 

য়ে ॥ রাগহীনৎ জলং প্রোভং ধন 
ধাহ্াপবাদকৃৎ 1 ধুত্রেহ ধুমমাকারং 

বৈছ্যুতৎ ভয়মাঁবহেৎ ॥ তথা। শোভা" 
ছ্িতয়বন্তো বে মণয়ঃ ক্ষতিকারকাঃ | 

উভয়ন্র পদৎ যেষাং তেন চ স্তাঁৎ গরা' 

তবঃ ॥ ভিন্গেন যুদ্ধে মৃত্যুঃ স্তাৎ করব 
ব্বননাঁশকৃৎ। দুপ্ধেনেব সমালিগ্তঃ পুটকে 

যন্ত সম্ভবে | ছুঃখকৎ স সমাথাতে ন 

নৃপৈ রগ্ষণীয়কঃ | মধুবিন্দুসম। শো 

কোকিলানাং প্রকীর্ভিতা ॥ তেখাধ বছ" 
ভেদাঃ স্থ্যর্ন তে ধাধ্যাঃ কদাচন।%। 

অথ গুণাঃ। গুরুত্বং ন্লিষ্কতা চৈব বৈমন্য' , 
মতিরক্ঞত। ॥ তথা চ। বর্ণাধিকং ওর 

ত্বক্চ স্লিখ্ধতা সদতাচ্ছতা ॥ অর্টিগ 
মহত! চ মগীনাং গুণসংগ্রহঃ॥%॥ ফলং। 

যে কর্করাশ্ছিদ্রমলোপদিগ্জাঃ প্রত" 

বিছুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ | ন তে প্রশত্তা 
অণয়ো ভবন্তি অমানতো জাতিওণৈঃ 
সমভতৈহ 0 দে/যোপন্থষ্টহ মণিষঞ্রবোধা' 

দিভর্তি বঃ কশ্চন কঞ্চিদেকহ | তহ বু 

ছুঃখায় নবন্দুবিভনাশাদয়ো দোষগণা 
ভুজন্তে 1 অপত্থবধ্যেইপি কৃভাধিবাগণ 
প্রনাদবস্তাবপি বর্ভমানহ | লন গরাগজ 

* সহাণ্তণস্গ ভর্ভারমাপহ সমুপৈতি কাচিহঃ 
দোযোপসর্গশ্রভবাম্চ যে তে নোপত্রক 

স্তং নমহিডবন্তি । শুণৈহ পুন 
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অকলৈরুপেতহ যঃ পদ্মরাগৎ , প্রযতো 
বিভর্তি 7 ক্গ | পরীক্ষা যথা । বালার্ক 

করসংস্পর্শাৎ ঘঃ শিখাং, লোহিতাৎ 

বনে । রগ্য়েদাশ্রমম্াপি স মহাগুণ 

উচ্যতে ॥ ছুগ্ধে শতগুণে ক্ষিণ্ো রগ" 

- যেদবঃ সমন্ততঃ1 বমেচ্ছিখাং লোহিতাং 
, বা পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ ॥ অন্ধকারে মহা- 

.. ঘোরে যে! হ্ত্তঃ সন্ মহামণিঃ| প্রকা- 

... শয়তি দূর্যাভঃ স শ্রেষ্ঠঃ পন্মরাগকঃ ॥ 
. পন্মকোষে তু যন্ন্যস্তৎ বিকাশয়তি তৎ- 
, ্ষণাৎ | পদ্মরাগবরে! হোষ দেবামাঁমিপি 

হূর্লভঃ ॥ সর্ববারিকউপ্রশমনাঃ অর্ববসম্পত্তি 
দায়কাঃ। চত্বারক্ত মযোদ্দিক্টা। গুণিনশ্চ 

' যখোভরং ॥ যো মণিদৃশ্ঠিতে দূরাজ্বল- 
.দগ্নিসমচ্ছবিঃ। বংশকান্তিং স বিজ্ঞেয়ঃ 
-সর্বসম্পত্তিকারকঃ ॥ পঞ্চ সণ্ড নব 
বিংশতি রাগঃ ক্ষিণ্ড এব সকলঃ খলুঃ 

, বন্ত্রে। বর্জয়েছ্ষমতি বা করজীলমুভরো- 

, স্তরমহাগ্ুণিনন্তে | নীলং রসহ দুগ্ধরসহ 

জলহ বা যে রপ্রয়ন্তি দ্িশতপ্রমণৎ ৷ 

* তে তে ষথাপূর্ববমভিপ্রশত্তাঃ সৌভাগ্য- 
, সম্পন্তিবিধানদায়কাঃ ॥ % ॥ পরিমাণং | 

গুপ্াফলপ্রমাণস্ত দশসণুত্রিগঞ্জকান্। 
পদ্ররাগন্তুলয়তি ঘথাপূর্ধবহ, মহাগুণঃ ॥ 

ক্রো্টুকৌলফলাকারে। দ্বাদশাবটাদ্িগুপ্র- 
কান্। পদ্মরাগন্তলয়তি বথাপুর্বং মহা 

স্ণঃ ॥ বদরীফলতুল্যো যঃ ব্বরদিথন্- 
মাষকঃ। তথা ধাত্রীফলত্রিংশদ্বিংশতি- 
দ্য্উমাষকঃ॥ তথাক্ষফলতুল্যে। যো বহি 
পক্ষৈকমাষকঃ ।॥ তানুলফলদানো যশ্চতু- 

ভ্রিদিকতোলকঃ ॥ বিশ্বীফলনমাকারে! 

" বহুষড্দশতোলকঃ। অতঃপরং প্রধাণেন 
মানেন চ ন লভ্যতে'। যদি লভ্যেত 

পুণ্যেন তদা! দিদ্ধিমবাগুয়াৎ ॥, কেচি- 

চ্চারুতরাঃ সল্তি জাতীনাহ প্রতিরূপকাঃ। 
বিজাতয়ঃ প্রযত্বেন বিদ্বাংস্তানুপলক্ষয়েৎ। 

কলসপুরোিবসিংহলভুদ্ুরুদেশোথমুদ্ত- 
মালীয়াঃ। শ্রীপর্ণিকাশ্চ সদৃশ বিজা- 
তয়ঃ পদ্মরাগ্রাণাং ॥ তুযোপনর্থাৎৎ কল- 
সাঁভিধানমাতাত্রিভাবাদপি তুন্ুর্ূখৎ | 

কাঞ্৫1ভথ সিংহলদেশজাতং মুক্তাভি- 
ধানং নভসঃ স্বভাবাৎ। শ্রীপর্ণবৎ দীপ্ডি- 
নিরাকৃতিত্বাদিভাতিলিঙ্গাশ্রয় এযভেদঃ ॥ 

তথা চ। ন্নেহপ্রদেহো ম্বছুতা লঘ্ৃত্বৎ 

বিজাতিলিঙ্গৎ- খলু সার্ববজ্ন্যৎ | যঃ 

শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্দরাগো যো বা 

ভুষাণাদিব চূর্ণমধ্যঃ ॥ ন্সেহপ্রদিঘো ন চ 
থে বিভাতি যো বা প্বক্ঃ- প্রজহাতি 

- দীত্তিং। আক্রান্তদুর্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং 
যঃ কালিকাং পার্বগতাৎ বিভর্তি॥ সম্প্রাপ্য 

চ্যোৎক্ষেপপথানুত্বতিৎ বিভত্তি ঘঃ সর্ধব- 

গুণানতীব। তুল্য প্রমাণস্ত চ তুল্যজাতে 

ধোঁবা গুরুত্বেন ভবেম্ন তুল্যঃ॥ প্রাপ্যাপি 

রত্বাকরজাং স্জাতিৎ লক্ষেদৃণ্ুরুত্বেন 

খগুণেন বিধান ॥ অপ্রণশ্যতি পন্দেহে 

শিলায়াৎ পরিধর্ষয়েৎ | দ্বষ্টো যো- 
হত্যন্তশোভাবান্ গরিষাণৎ ন নুঞ্চতি € 

” সজ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্ত প্রেয়াস্চান্যে বিজা- 

তিয়ঃ ঘ জাতক সমুখেন বিলিখেছা পর- 

স্পরহ | বজ্ম্। কুক্রুবিন্দন্বা বিসুচ্যান্োন্য- 
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কেনচিৎ।'ন শক্যং লেখনৎ কর্তুধ পদ্ম- 
রাগৈক্্রনীলয়োঃ ॥ জীত্যস্ত সর্ধবেহপি 
মণের্নজাতু বিজাতয়ঃ কান্তিসমানবর্ণাঃ | 
তথাপি ' নানাকরণার্থমেবং ভেদ প্রকারঃ 

পরম প্রদিষ্টঃ॥ গুণোপপন্গেন সহাঁব- 
বছ্ধে। মণিল্ত-ধার্ষ্যো বিগুদেন জাত্যঃ। ন 

কৌন্তভেনাগি মহাববদ্ধংবিদ্বান্ রিজাতিং 
বিভূয়াৎ কদাচিৎ ॥ চ গাল একোহগি বথ। 

দ্বিজাতীন্ মমেত্য ভূরীনপহন্তাধত্রাৎ। তথা 

মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ শরোভি বিদ্রাঁ 

বয়িতৃৎ বিজাতিঃ ॥% ॥ জ্থ মৃল্যৎ। বালা 

কাঁভিযুখহ কৃম্থা দর্পণে ধারয়েন্মণিং । তত্র 
কাক্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনিদ্দিশেৎ ॥ 

বজম্থা য্ত্তগুলসংখ্যয়োক্তৎ গুল্যৎ সমু 

্মাপিতশৌরবস্। তৎপন্মরাগন্ত গুণা- 
ঘ্থিতগ্ত শ্যাশ্মীষকাখ্য। তুলিতম্থ সুলাহ ॥ 
যন্মুল্যৎ পদ্ারাগস্ত সগুণন্তয গ্রকীত্তিতং | 
তাবন্মুল্যৎ তথাশুদ্ধে কুরুবিন্দে বিধীয়তে ॥ 

সগ্ডণে কুরুবিন্দেচ হাবন্যুল্যৎ প্রকী- 
ভিতৎ। তীবন্মুল্যচতুর্থাংশহীনং স্যাদৈ হু 
গদ্ধিকে ॥ যাবন্মুল্যৎ সমাখ্যাতৎ বৈশ্যাবর্ণে 
চ সুরিভিঃ। তাবম্মুল্যচতুর্থাংশহ হীয়তে 

শৃদ্রজন্মনি ॥ পন্মরাগঃ পণহ যন্ত্র ধত্তে 

, কার্ধাপণশতানান্ত 

. কার্ধাপণশতা নাস্ত মূল্যং মন্তিঃ প্রকীর্তিতধ 
. যস্ত দাড়িমপুস্পাভঃ কর্ধীদ্ধেন তু সন্মিতঃ। 

বিহশতিং মূল্য 

মাদিশেৎ ॥ চত্বারো মাষকা বন্ত রভোং" 

-পলদলপ্রভঃ | মৃল্যৎ' তন বিধাঁতব্যং 

সুরিভিঃ শতপঞ্চকৎ ॥ দ্বিমাষকো যন্ত 

গুগৈঃ সর্ববিরেব” সমস্বিতঃ | তথ্য গুলাং 
বিধাতব্যং দ্বিশতং তদ্ববেদিভিঃ ॥ মা" 

কৈকমিতো| যন্ত পদ্মরাগে। গুধাহিতঃ॥ 
শতৈকসম্মিতং বাচ্যং মূল্যৎ রত্রবিচ্গণৈ! 
অতোহন্যুনপ্রনাণান্ত পণারাগা গুথো" 

ভরাঃ। সবর্ণদিগুণগূল্েন মুল্যং তেযাং 
প্রকল্পয়েৎ॥ কার্ধাপণঃ সমাখ্যাতঃ পুরাণ । 
দয়সম্মিতঃ। অন্যে কুহস্তপানীধম্রিষ্ো 
দকসন্লিভাঃ॥  কাবাযা ইতি বিখ্যাতাঃ 
স্ফটিকপ্রভবাশ্চ তে। তেষাং দৌঁষাণ্ 
গুণান্ বাপি পম্মরাগবদাদিশে [ দুলা" 
মল্লন্ত বিজ্ছেয়্ং ধারণেইপ্পফলং তথা । ত্র 

ক্ষততিয়নৈশ্যাস্তযান্চতূর্ধা যে প্রকীর্তিতাঃ 
চতুর্বিধেনৃপিতিভিতধা্ম্যা সম্পন্তিছেতবে 
অভোহনাথ! ধুতঃ কুর্ঘা্রোগশোকভিঘ 
ক্ষয়ং॥ ইতি সুভিকল্পতরৌ পরাগ" 
পরীগণ ॥ 

লাক্ষারস্প্রতং। কার্ধাপণনহআাণি ভ্রিংশ" 1 পল্সলাছনঃ ( গুহ) ত্র 1 সূর্য | বুবেরঃ1 
ন্মল্যৎ লভেত সংঘ ইন্্রগোপকসক্কাশং রাজা । ইতি মেদিনী 
কর্ধত্রয়ধতো মনিঃ । ছ্বাবিংশভিহ নহ- | পদ্মলাঞ্থনা [ত্রী) তারা | লঙনীঃ | বর ॥ 
আণ!ং তন্ সুল্যৎবিনিদদিশেহ ॥ একোনো ইতি মেদিনী ॥ 
ুফতে যস্ত জবাহুহ্থমদশ্রিভঃ॥ কৃার্ধা- | পন্রবর্ণকৎ (কী) পুকরসুলহ। ইতি ভা 

পণসহআণি তশ্য মুল্যৎ চতুদ্দিশ ॥ বালা ধ্রং ॥ পন্রভুল্যবর্ণবুক্তে ভরি ॥ 
দিত্যছ্যাতিনিভঃ কর্ষং বস্ত প্রহ্ল্যতে | | পন্মধানা (ভ্্রী) লঙগদীঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ 7 
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পন্গবীজৎ (ক্রী) কমলবীজং । তৎপর্্যায়ই। 
.. গন্মাক্ষৎ ২ গীলোডাৎ ৩ কন্দলী ৪ 

-ভেশা ৫ ভ্রেনঞ্চাদনী ৬ কৌ ৭ 

-. স্যামা ৮ পন্মকর্কটী ৯। অস্য গুণাঃ। 
" কষুত্বং। স্বাছুত্বং | পিন্তচ্ছদ্দিদাহাত্রশোষ- 

. নাশিত্বং'। পাচনত্বং | রুচিকাবিত্বধ্চ | 

' ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ পদ্মবীজৎ হিমং শ্বাঁছু 

কথায়হ তিজ্তকৎ গুরু | বিউভ্ভি বৃষ্যং 
রক্ষণ গর্ভবংস্থাপকং পরহ॥ ককবাত- 

করং বল্যং গ্রাহি পিতাআ্্দাহনুৎ।? ইতি 
ভাবপ্রকী্শঃ ॥ 

পন্মবীজাভৎ (ক্লী) মথাম্নং। গাখানা,ইতি 
ভাব! । ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ ॥ 

. পম্মা (ন্ত্রী) লব্দনীঃ।।লবঙ্গং | পদ্মচারিণী। 
ইত্যমরঃ | পন্নগী। সা তু মনদা | 
ফঞ্তিকা। ইতি মেদিনীশব্দরত্র/বল্যো৷ ॥ 
নৃততারন্মাত। | ইতি হেমচন্দ্রঃ | কুসৃত্ত- 

পুষ্পৎ। ইতি বত্রমাল। ॥ বৃহদ্রখরাজকন্যা 

কক্কিদেবেন বিবাহিতা । বথা। হরে- 

রাগমনৎ শ্রুত্বা সহর্ষোইভূদ্কহদ্রথঃ | 

পুরোধসা ব্রাঙ্গণৈশ্চ পান্রৈদিত্ৈই হু 
: নঙ্গলৈঃ বাদ্যতাগুবগীতৈ্চ পৃজায়োজন- 
পাণিভিঃ | জখামানয়িতুৎ কক্ছিৎ সার্ধং 
নিজজনৈঃ প্রভুঃ॥ ততো জলাশিয়াভ্যানং 

সপৃজয়িত্বা সমানীয় নিভাঙ্মে | হ্ময- 
প্রাসাদসংবাধে স্থাপয়িত্বা দ্দে। হুতাং ॥ 
পদ্মা পম্মবিশালাক্ষীৎ পনেত্রায় 
পদ্মিনীং। পদ্মজাদেশিতঃ পদ্মনীভায়াদাদ্- 
যথা শ্রিয়ং'॥ কক্ির্লন্ধা প্রিয়াং ভার্যযাঁং 
সিংহলে সাধুনৎরুতঃ | সমুবাদ বিশে- 

“ষজ্ঞঃ সমীক্ষ্য দ্বীপগুভতমহ ॥ ইতি কন্কি- 
পুরাণে ১০ অধ্যায়ঃ ॥ 

পদ্মাকরঃ (পুহ) পদ্মজনকজলাশযঃ। তহ" 

পর্যযায়ঃ। তড়াগঃ ২ কাসারঃ ৩ মরসী ৪ 

রঃ ৫1 ইত্যসবঃ ॥ সরোজিনী ৬। ইতি 
জটাধরঃ ॥ 'সরোবরঃ ৭ ভড়াকঃ ৮ 

- তটাকঃ৯ নরমং১* সরং১১ দরকং১২। 

ইতি শব্খরত্রাবলী ॥ পঞ্চ সদৈবাগাধে 
মহাজলাশয়ে সপদ্মে যোগ্যতয়া নিষ্পদ্মে 
চ। পঞ্চেব সরোমাত্রে। ইতি পর্তিকা- 
কোহ্ককটাদযোহপি | পদ্মাকরাদিদ্বয়ং 

সপম্াগাধজলাশয়ে |  কাসারাদিত্রত্ৎ 
ক্কত্বিপন্মাকবে। ইতি স্বাম্যাদয়ং। পন্মা- 

করাদিছয়ং পদ্মযুক্তজলাশয়নাত্রে। কানা- 

বাদিত্রয়ৎ পরোবরমাত্রে ! ইত্যন্যে | 

পদ্মানাগাকর উত্পভিস্থানৎ পদ্মাকরঃ 

কচিৎ পদ্মশৃন্যেহপি যোগ্যভয়েতি ভ- 
ভূতি॥ ইতি ভরতঃ ॥ 

গহা বিঞ্ুবশঃহৃতং | মণিবেদিকমাসীনং | পদ্মাটঃ (পুং) চক্রম্দীঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
ছুধনৈকগতিৎ পতি ॥ দদর্শ পুরতো | পন্মালয়! (ত্র) লক্ষী: | লবঙ্গৎ ৷ ইত 
রাজা ূপশীলগুণাকরৎ | সাশ্রুু সপুলকঃ মর? ঘ 

উ্রশৎ দৃষ্টা নাধুতমর্ভয়ৎ ॥ জ্বানাগোচর- | প্মাবতী ক্তরৌ) যনদাদেবী । নদীবিশেষঃ | 

সেতক্মে তবাগমননীশ্বর । যথা মাজা 

পুভস্ক ঘহুনাথেন কাননে র ইন্টযন্ডা তং 

পদ্ম! ইতি খ্যাতভা। ইতি শব্রহ্াবলী £ 

প্লরিদ্ি॥। ইভি ভটাধরঃ [ জয়দেব, 



গদ্ধিনী - ২১২৬ প্িনী 

পত্রী! যথা । জয়তি -পম্মীবতীরমণজয়- 
দেবকবিভারতীভণিতমতিশীতৎ ॥ ইতি 

গীতগ্োোবিন্দঃ ॥ ৯ ১ 

পদ্মাবতীপ্রিয়ঃ (পু ) জরশুকারুমুনিঃ। ইতি 

শব্দরত্বাবলী ॥ জয়দেবশ্চ ॥ 

পদ্মানহৎ (ক্লী) যোগাসনবিশেষঃ | যথা । 

বামোরূপরি দর্ষিণং নিয়মতঃ সস্থাপ্য 

বামৎ তথা দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিন! 

ধৃত্যা করাভ্যাৎ গৃতং | অস্গুষ্ঠৎ হৃদযে 

নিধায় চিবুক নাসাগ্রমালোকয়েদেত- 

দ্যাধিবিকারনাশনকরং পদ্মাসনং প্রো 

চ্যতে॥ অন্যদত্রাপি | বামোরূপরি দক্ষিণৎ 

হি চরণৎ সংস্থাপ্য বামহ তথাপ্যন্যোরূপরি 

তস্য বদ্ষনবিধোঁ ধ্রত্বা। করাভ্যাৎ দৃঢ়ং। 
অঙ্ুষ্ঠৎ হৃদয়ে নিধায় চিবুকৎ নাসাগ্র- 
মালোকয়েদেতদ্বযাধিবিনাশকারি ঘমিনাৎ 
পদ্মাসনৎ প্রোচ্যতে ॥ ইতি গোরক্ষ- 

হহিতা। ॥ পুজার্থং ধাঁতুময়পন্মাকারাসন- 

গ্ ॥ বতিবিষয়কপন্মীননক্ত পদ্মশব্দে 

দ্রব্যৎ ॥ 

পদ্মা সনঃ (পু) ত্রহ্মা । কমলাসনঃ ইত্যমর- 

দর্শনা | 

পদ্মাহ্ৰ। (ক্র) পদ্মচারিণী । ইতি রাজ- 

নির্ঘন্ট2 ॥ ' 

পদ্মাক্ষৎ (ক্রী ) পন্রবীজং 1 ইতি হাবাঁবলী ॥ 
পন্মতুল্যাক্ষে তরি 

পদ্দিনী (জ্রী) পদ্বযুক্তদেশহ | পক্গসমূহঃ! 

পন্ধলতা।। ইনি ভবতই ॥ তহপর্্যায়ং 1 

নলিনী ২ বিসিনা ৩ 1। ইত্যলরঃ & 
স্বপালিনাা ৪ কমলিনী ৫ পুটকিনা ৬ 

পঞ্কজিনী ৭ সরোজিনী ৮ | ইতি সাধবঃ ॥ 

নালিবিনী৯ নালীকিনী১অরবিন্দিনী১১ 

ইতি কোধান্তরৎ ॥ অন্তোজিনী ১২ পু" 

রিনবী ১৩ জন্বালিনী ১৪ ইতি শব্দরহ্রা 

বলী ॥ অব্িনী ১৫1 তথ্য! লক্গণং 

যথা । মূলনালদলোত্ফুলরফলৈঃ সমুদিতা 

পুনঃ । পদ্ধিনী প্রোচ্তে প্রাজ্রৈবিগিত্যা 

দিশ্চ আ স্মৃতা ॥ তস্যা গুণাঃ। পদ্মিনী 

মধুরা তিক্ত! কষায়৷ শিশির! পরা। পি 

ক্রিমিশোষবান্তিভ্রান্তিসন্তাপদোষহৃৎ ॥ 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ % ॥ চতুর্বিবিধন্্রীমধ্য 

সত্রীবিশেষঃ। তস্যা লক্ষণহ যথা । ভবতি, 
কমলনেত্রা নাসিকা ক্ুব্্র্ধা অবিরলরুচ' 

গা দীর্ঘকেণী কৃশাঙ্গী। মুছুবচনদশীলা " 

নৃত্যগীতানুরক্তা সকলতনুস্থবেশা পৃদিনী 

পদ্মগন্। ॥ ইতি রতিমগ্জরী ॥ € | দনো' 

বরং । পদ্মহ। ইতি বিশ্বঃ॥ দুণালং। 

ইতি শব্দ্মালা॥ হস্তিনী। ইতি ধরণি:॥ 

পদ্মিনীকণ্টকঃ (পুং) শুদ্ররোগবিশেষ:। পর 

কাটা ইতি ভাষা। তললক্ষণং যথা। কষ্ট
ে 

রাচিতৎ ব্বস্তৎ কণুমৎপাণ
ুম গুলথা পর্িনী' 

কণ্টকপ্রখ্যৈস্তদাধ্যহ কফব
াতজহ॥ আদি 

তহ ব্যাপ্ত পন্মিনীকন্টকপ্র্যৈই পথিদী” 

নারক্টকদদৃশৈঃ 1. তদাধ্যৎ পিন? 

কণ্টকনামকৎ ॥ ক্ষ ॥ তচ্চিকিতসা 
ঘথা। 

পদ্সিনীকষ্টকে রোগে ছ্দয়ে্িদববারিণা! 
তেনৈব সিদ্ধৎ সক্ষৌত্রৎ নর্পিঃ পা 

প্রদাপয়েহ £ নিদ্বাব্ধকটৈরর্দা সুছলাছ 

ভুঁনং হিভহ | চতুর্তণেন লি
ন্বোথপত্রল ল্রধেন 

গোঘ্বভহ ৪ পছেভভন্ত নিশ্বচ্ত কৃতসালিত 

রত 

রে [লি 



গদ্রঃ ২১২৭ গিমসঃ 

গরত্রজৈঃ কন্ৈডৃ়িং,-পচেছ সিদ্ধং তৎ 
পিবেৎ পলনংমিতং ॥..পদ্মিনীকণ্টকা- | 
দ্রোগান্মুক্তো ভবতি নান্যথা। ইতি 
নিশ্বাদিঘুতৎ। ইতি ভাবপ্রকাশই ॥: 

1মিনীকান্তঃ (পুং ) সুর্ধাং। ইতি জটাধরঃ ॥ 
1ম্মিনীবল্লভঃ (পু) যা ছি শব্দরত্ৰী- 

- বলী॥-. : * 

নব্য বেবহা। 2 

বগ্যেশয়ও ( পুং ১.বিকু) ইতি হেমচন্দরঃ ॥ 

পা্গোতরঃ .(পুং)- কুহ্ুসতঃ | : -ইতি রাজ- 
নির্ঘটহ ॥ 

পন্দোতরাত্মজঃ (পুহ) (জিনচজবািবিশেষ: । 

" ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
গন্মোষ্ভবঃ (পুহ ) প্রদ্ধ।। অজযোৌনিরিত্যমর* 

দর্শনীৎ ॥।, , /" 

পঞ্োস্তবা (স্ত্রী) মনসা দেবী,। যথা । কান্ত 
কাঞ্চনসন্গিভাৎ "বদনা, পন্সনাং 

, শোভমাহ, নাগেন্দ্রঃ ক্লুতশেখরাৎ বিষ- 
হরীৎ পঞ্োত্তবাৎ জাঙ্গলীং ॥ ইতি 
তন্তাঃ পৌরানিকধ্যানহ 1 

পদ্যৎ (ক্লী ) কবিকৃতিঃ। শ্লোক ইত্যমরঃ ॥ 
তস্য লক্ষণ । পদ্যং চতুদ্পদী তচ্চ বৃত্তং 
জাতিরিতি ছ্িধা ॥ বুভ্তমক্ষরসংখ্যতং 

. জাতির্মীত্রাকৃতা ভবে ].ইতি ছন্দোঁ- 

মণ্তুরী ॥ শাঠ্যৎ । ইতি জটাধরঃ ॥ 
পদ্য ( গুহ ) শুদ্রঃ ইতি মেদিনী ॥ - 
পদ্যা (শ্রী) স্বতিঃ ॥ ইতি 'বিশ্বঃ 8 পন্থা । 

ইত্যমরহ ॥ 

পন্রঃ (পুং) আমহ। ইতি সিদধান্তকৌসুদ্যা- 

মুণাদিরৃভিঃ ॥; প্রাসপথ£। ইত্যণাঁদি- 

কোষ ॥ ভূলোকঃ। দেশতেদঃ। ইতি 

! .সংক্ষিপতসারোণাদিবৃত্বিঃ ॥ 

পদ্ধঃ ( পুহ ) ভূলোকঃ। রথঃ। ইতি সুংক্ষিপ্ত- 

বারোণাদিবৃভিঃ |. গম্থা।; , ইস্যণাদি- 
কোষ্ঃ ॥ 

পহ[ন1 (বু) পা। ধত কি 
সারোণাদিরৃভিঃ ॥ 7. , 

পন ড ইড়ে। ইতি কবিকল্পত্রমঃ॥ ঈড়ত 

ভতিও| গ্রনায়তি পরনাঁয়তে বিহুঃং ধীরঃ 1 
আয়ান্তত্বাছভয়প্রদমিতি বোপদেবঃ | 
অরে তু আ়্তাপ্রাপ্তিপক্ষে আত্মনেপদ- 
মেব। উ অপনিষ্ট গেনে পনিতা। পনি- 
সী পনিষ্যতে অপনিষ্যতে॥- উুতি ভর্গা- 

'দাসঃ 0. 

পনদঃ (পুৎ) ফলবৃক্ষবিশেষঃ । কীটাল ইতি 
ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ ॥ কণ্টকিফলঃ ২ ॥ 
ইত্যযরঃ ॥ মহাসঙ্্জঃ ৩ ফুলিনঃ ৪ ফল- 

বৃ্ষকঃ ৫ স্থুলঃ ৬ কণ্টফলঃ,৭ মূল- 
ফলদঃ ৮ অপুষ্পফলদঃ ৯ পুতফলঃ ১০ 

চম্পকোষঃ ১১ চম্পানুঃ ১২ কণ্টকী- 
ফলঃ ১৩. রসালঃ ১৪, হৃদঙগফলঃ ১৫ 

পামসঃ ১৬। ইতি শবরত্বাবলী | অস্য 
ফলগুণাঃ। নধুরত্বৎ ॥। আুপিচ্ছিলত্বৎ | 

. গুকুত্বৎ | হৃদ্যত্বং । বলবীর্ধ্যবৃদ্ধিদত্ধং | 

“শ্রম্দাহবিশোধনাশিতৎ,। রুচিকারিত্বং । 

, শু হিত্বৎ 1 পরমদূর্রতুঞ্ | তদ্বীজগুণাঃ। 

 ঈৎকঘায়ত্বৎ।. মধুরত্বৎং । বাঁতিলত্বং । 
শুরুত্বৎ! কুচ্যত্বধা ততফলবিকারত্বগ্বোষ- 

নাশিত্ঞ্চ 1 বালন্ত,নীরসৎ হৃদ্যহ মধ্যৎ 

পন্ধন্ত দীপন্ৎ 1. ক্ুচিদৎ লবণাভ্যন্তৎ 



পনসি ২১২৮ গন্থাও 

পনসম্ভ কলং স্মৃত ॥' "ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ [কা পনষঃ কন্টকিফলঃ কণাশো- 

- ইতিত্বহৎ্ফলঃ 1 পনসং শীতলং পরুং 

দ্িপ্ধৎ পিসতানিলাঁপহৎ ॥ তর্পণৎ বৃহৎ 
স্বাছ মাংসলং শ্রেক্লৎ ভূশহ | বল্যৎ 

শুক্রপ্রদৎ হস্তি. রক্তপিত্ক্ষতক্ষয়ান্ ॥ 

আমন্তদেব বিউন্তি বাতলং তুবরং গুরু। 
দাহকৃম্মধুরং বল্যৎ কফমেদোবিমর্দনহ ॥ 

পনসোছুতবীজানি বৃষ্যাণি মধুরাঁণি চ। 

গুরূণি বদ্ধবর্চাসি স্থক্টমৃত্রাণি স২বদেৎ ॥ 
অন্তচ্চ। মজ্জা পননজে | বৃষ্যো বাতিপিত্ত- 

কফাঁপহঃ | বিশেবাৎ পনসং বর্জ্যং 

গুল্সিভিরন্দবহ্িভি্ ॥ অলং পনদ- 
পাঁকায় ফলং কদলসম্ভবং । ইতি ভাঁব- 
প্রকাশঃ ॥%। কন্টাফলৎ স্থমধুরৎ বৃ্হণৎ 

স্নিপ্ষশীতলং | ভুর্জরৎ বাতপিতক্ষং শ্লেক্স- 

শুক্রবলপ্রদৎ ॥ তদেব সর্পি্ষ! যুক্ত 

ননিগ্ধং হৃদযৎ বলপ্রদৎ। ছর্দিস্সৎ ন চ 
চক্ষুষ্যৎ বৃষ্যঞ্চ বাতপিত্তনুৎ ॥ কণ্টাফল- 

মপৰ্স্ত কষায়ং স্বাছু বাঁতলং । রক্ত- 

পিনুহরং স্বাছ তৎফলান্ব্যপি তদৃগুণং ॥ 

ইতি বাজবলভঃ ॥ 
পনসতা'লিক! (ত্ত্রী) কণ্টকিফলং | ইতি 

শব্দনালা ॥ ূ 

পননিক। (জ্রী) কুদ্ররোগবিশেষঃ 1 স চ 

কর্ণনধ্যজাতত্রণঃ। তল্লক্ষণহ যথ!। কর্ণহ্য!- 

ভ্যন্তরে : জাতাঁং পিড়কাসুগ্রবেদনাং ! 

স্থিরাৎ পনসিকাং তান্ত বিদ্যাহ্বাতকফো- 
থিতাং [ ক্ষ হ তচ্চিকিতুদা! বথ1। ভিক্ 

পনমিকাহ পুর্ববহ ব্দয়েদথ লেপয়েহ। 

কন্ৈর্মনঃশিলাকুষ্ঠনিশাতাঁলকদারুজৈঃর 
পক্কাৎ বিজ্ঞায় তাং ভিত্তা! ব্রণবহ বমুগা' 

চরেৎ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পন্থাঃ [ইন] (পুৎ) পথন্তি ঘাল্তনেন। 

রাস্তা ইতি ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ 1 অযনং২ 

বত্ম৩ মার্গঃ ৪ অধ্ব। ৫.পদবী ৬ সতিঃ৭ 

সরণিঃ৮ পদ্ধতিঃ ৯ পদ্যা ১০ বর্তনী ১১ 

একপদী ১২ । ইত্যমরঃ ॥ পথঃ ১৩ 

পদবিঃ ১৪ পদবীঃ১৫ সরণী ১৬ শরণিঃ১৭ 

পদ্ধতী ১৮ বর্তনিঃ ১৯। ইতি ভরত; 

শরণী ২৭ বাটঃ২১ ধন্টাবর্তনং ২২ মাথঃ২ও 

বিবধঃ ২৪ বীবর্ধঃ ২৫। ইতি, শববনা 

বলী॥ ক ॥ তন্ত লক্ষণৎ। ভ্রিংশদ্ধনূংদি 
বিভতীর্ে! দেশমাগ্ত তৈঃ কৃতঃ। বিংশ 

দ্বনুগ্রা্মার্গঃ সীমানাগো দশৈব হু 

ধনূষি দশ বিভতীর্ণঃ শ্রীমান্রাজগথঃ ₹তঃ। 

নৃবাজিরথনাগানামসন্ঘাধঃ ভুষধরঃ ॥ 

ধনৃংি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্ত নির্সিত? 

ত্রিকরাশ্চোপরথ্যান্ত দ্বিকরাপুযুপরক্ষকা ॥ 

জঙ্বাপথশ্চতুষ্পাদক্তিপাদস্য গৃহান্তরং | 

বৃতীপাদন্তর্ঘপাদঃ প্রাথতশঃ  গারকঃ 

স্মৃতঃ ॥ অবকবঃ -পরীবারঃ পাদমাওে 

সমন্ততহ | ইতি দেবীপুরাণে গোপুর' 
ছারলক্ষণাধ্যায়ঃ 1] চতুষ্পথল্ষগাদি 

বখা। একলিক্ষে শ্বশানে বা শুন্যাথাবে 

চতুঙ্পথে ৷ ভত্র্থঃ সাধয়েদোগী বিন্াং " 

ত্রিভুবনেশ্বরীং ॥ চতুষ্পগস্ তৎ প্রো 

ভ্রিকোণং যত্র বর্ডতে। ইতি নীলতন্্ুহঃ5 

গগননগুণাঃ | অধ্যা দেদংককন্োর্য 

শৌকুমাধ্যবিনাশনহ | বনু, চি 



শি ২১২৯ পয়ম্যা 

_নাতিদেহপীড়াকরং ৭ ভবে ॥ তরদীযূর্বল: | পন্নদ্বী (ভ্্রী) 'চর্মপাদুকা। ইতি 1 

দেধারিপ্রদসিক্রিয়শোধনং | ইতি রাজ- 
খললভঃ ॥ % ॥ আ্িনাদিভ্যঃ পথাবকাশে! 

” দেয়ো যথা । পন্থা দেয়ে। ব্রাহ্মণায় স্ত্রিয়ে 

- রাঁজ্ঞে হৃচক্ষুষে | বৃন্ধাষ - ভাঁরখুক্ায় ] 

রোগিণে ডুর্ধ্লায় চ ॥ ইতি কৌর্টে 
উপবিভাঁগে , ১১ অধ্যায়ঃ ] ক্ষ 1 গোপথ- 

দানফলৎ যথা । গোমার্গন্য তথ কর্তা 

গোলোকে ক্রীড়তে চিরৎ । ইতি 

গ্রতিষ্ঠাতত্থে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রৎ ॥ ক ॥ 
অস্যাচারাদাবুপচাঁরো যথা । বে বি- 

ভিন্নাঃ স্থৃতয়ে। বিভিন্ন। নাছ মুনির্ষস্য 

মতং ন ভিন্নহ। ধর্মস্য তত্বং নিহিতং 
গুহায়াং মহাজনো যেন গ্রতঃ স পন্থাঃ ॥ 

ইতি ধর্মমবকপ্রশ্মে যুধিঠিরোভরহ ॥ %॥ 
, নরকবিশেষ: | যত্রাটাট্যতে | ' ইতি মনে। 

৪ অধ্যায় ॥ এ 

পন্নৎ (ভরি) চ্যতৎ। গলিতং | ইত্যনরঃ ॥ 

শব্হ (পুই) অধ্োগিমনহ ॥ ইতি সিদ্ধান্ত 

কৌবুদ্যামুণাদিবত্বিং 

পমগঃ (গুহ) সর্পঃ। ইতানরঃ॥ ওষবীভেদঃ। 

পণ্যকাষ্ঠহ | ইন্ডি মেদিনী 1 
পমগকেশরঃ (গুহ) নাগকেশরপুল্পং । ইতি 

স্সানির্ঘন্টঃ 
গগাশনহ (পুহ ) গরুড়ত। ইত্যমরহ হ 

গনী স্ত্রো) পক্গগপন্ী । মদন দেবী । বথা। 

ত্রিকাণ্ড- 

শেষঃ ূ 
পপিঃ (গুহ) চন্দ্রঃ 1 পানকর্তরি ভ্ি। ইতি 

২ক্ষিগুসারব্যাকরণং ॥ 

পী্ ( পুহ) সুর্য) চন্দরঃ। ইত্যুণাদিকৌষঃ ॥ 
পণুঃ (পুৎ) পালকঃ | ধাত্র্াৎ স্ত্রী। হা 

গাদিকোষঃ ॥ 

পমরা (তরী) গর্ধদ্রব্যবিশেষঃ। সন্ুকী ইতি 

খ্যাতা। অস্থ।নুলেপনগুণঃ। পরমালক্্মী- 

রাক্ষোভ্রনাশিত্বং। ইতি রাঁজবল্লভঃ ॥ 
পম্পা (জ্ত্রী) ওডুদেশস্থনদীবিশেষঃ | ইত্যু 

গাঁদিকোৌষঃ ॥ 

গন্থ গতে | ওয্ঠযবর্গশেষোপধঃ।  পদ্ঘতি। 
ইতি দুর্গাদানঃ ॥ 

পয উ গত ইতি কৰিকল্পদ্রুমঃ ॥উ পয়তে। 
ইতি ছুর্গাদাসঃ 1 

পয়ঃ[স্ঠুকো) জল্ৎহ | ছুদ্ধহ। ইতি 

মেদিনী ঘ 

পয়ঃকন্দা (স্ত্রী) ক্ীরবিদারী | 

নির্ঘন্টঃ 1 

পয়ঃফেনী (্ত্রী) ছুদ্ষফেনীদ্ুপঃ | ইতি রাজ 
নির্যন্টঃ ঢ 

পয়শ্চয়ঃ (গুহ) জলসমূহঃ। তৎপর্যযায়ঃ। 

পূরঃ ২ বেধিঃ ৩। ইতি জটাধরঃ ॥ 

ইতি রা 

"| পরস্তৎ (তরি) পয়োবিকারঃ । ঘভনধ্যাদি | 
ইতামরঃ ॥ পয়োহিতহ | ইভি নেদিনা £ 

পঞ্ষম্যানমিতে পক্ষে সমুতিষ্ঠতি পন | 1 পয়ঙ্চঃ (পু) বিডালঃ। ইতি শব্বচজ্ড্রিকা » 
ইতি তিথ্ভন্থং £ 
রাজনির্যউিহ » 

প্থচ্কা তা) চণ্দপাহকা। ইতি হেসচহুহ £ 
স্ 

মপিধক্কুপঃ £ ইতি | পণ (জী) ছুদদিকা | ক্টীরকাকোলী | বর্ণ, 
কারী ইতি নেদিনী॥ শর্বপুক্পিকা 
ইতি কত্তদালা 8 দুইছিনীগ্ষুপঃ) ইতি 



গরযোত্র হ১৩৭ গয়োত্র 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ আমিক্ষা. বডি হেম |. 
চন্দ্রঃ ॥ 

গয়ংস্বলঃ (পু) ছাগঃ। ইতি- রাজনির্ঘউঃ টি 

পয়স্িনী (ভ্ত্রী) নাী। ধেনুঃ।' রাত্রিঃ! ইতি 
মেদিনী ॥ কাঁকোলী । ক্ষীরকাকোলী। 

ছুপ্ধফেনী | ক্ষীরবিদাঁরী | ছাগী। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ॥জীবস্তী। ইতি ভাবপ্রকাশঃ॥ 

পয়োগড়ঃ (গুহ ) ঘনোঁপলঃ। ছীপঃ॥ ইতি 

শব্দমাল। ॥ 

পয়োঘনঃ (পুং ) ঘনোপলঃ । ইতি হাঁরাবলী॥ 
পয়োজন্মা [ন্] (পুহ) মেঘঃ। ইতি শব্দ- 

মালা ॥ 

পয়োধরঃ (গুহ) ভ্্রীস্তনঃ । মেঘঃ। ইত্য- 
মরঃ ॥ কোষকারঃ । নারিকেল । 

কশেরু ॥ ইতি মেদিনী ॥ 
পয়োধরাঃ [স্] ( পুখ ) সমুদ্রঃ | জলাধারঃ। 

ইত্যুণাদিকৌষঃ ॥ 
পয়োধিঃ (পুহ ) সমুদ্রঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
পয়োধিকৎ (ক্লী) সমুদ্রফেনঃ। ইতি রাঁজ- 

নির্ঘপ্টঃ ॥ 

পয়োনিধিঃ (পুৎ ) মমুদ্রঃ। যথা । ন গণিত 

যদি জন্ম পয়োনিখো হরশিরংস্ছিতিভূরপি 
বিস্বৃত। ৷ ইতি নৈষধচতুর্থ সর্গঃ ॥ 

পয়োরঃ (পুহ ) খদিরঃ | ইতি শব্দচক্্রিকা ॥ 

পয়োলতা (স্ত্রী) ক্ষীরবিদারী। ইতি রাজ- 

নির্বন্টঃ ॥ 

পয়োত্রতঃ € পুহ) পরোমাতপানরপত্রত- 

বিশেষ । যখ।। পুণ্যাৎ তিথিং অমাসাদ্য 

সুগমদ্বস্তরাদিকৎ 1 পয়োত্রতন্্রিরাত্রহ 

স্তাদেকরাতুমথাপি বাহ ইতি মাঁস্যে 

২৫২ অধ্যায়ঃ ॥ *% ॥ দছাদশাহদাধ্যবিয 

ব্রতবিশেষঃ | বথা। কশ্ঠপ উবাচ । এতম্মে 

.ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য প্মজঃ। যদাহ 
তে প্রবক্ষ্যামি ভ্রতং কেশবতোষণহ! 

ফাল্তনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহহ .ণয়ো" 

ব্রতঃ। অর্চয়েদরবিন্দাক্ষৎ ভক্ত্যা গর" 

ময়ান্বিতঃ॥ সিনীবাল্যাৎ স্ব্দালিপ্য ন্নায়াং 
ক্রোড়বিদীর্ণরা | যদি লভ্যেত বৈ তত" 

স্যেতন্মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ত্বৎ দেব্যাদিবরা" 

হেণ রসায়াঃ স্থান নিচ্ছতা | উদ্ৃতাসি নম" 
স্তভ্যৎ পাপ্রানং মে প্রণাশয় ॥ ্  
ভিতাত্মনিয়মো দেবমর্চে সমাহিত; 

অঙ্চায়াং ন্ুশ্ডিলে সৃধ্যে জলে হো 
ওরাবপি ॥ নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায , 
মহীয়সে। সর্ববভূৃতনিবাসায় 'বাহদেখায 
সাক্ষিণে ॥ নমোহব্যক্তায় সৃঙ্ষায় প্রধান 
পুরুষায় চ। চ্তুবিংশদুগগজায় ৫ 
সংখ্যানহেতবে ॥ নসো ছিশীর্ষে ভ্রিপদে 

চতুংশৃঙ্ধায় তত্তবে। অগ্ডহস্তায় যা 
্রয়াবিদ্যাত্মনে নমঃ ॥ নমঃ শিবায় রুপোর 
নমঃ শক্তিধরায় চ। সর্ধরবিদ্যাধিপতরে 
তাঁনাহপভয়ে নমঃ ॥ নমো হিরগাগর্তয 

প্রাণায় জগদাত্মনে | যোগৈশবরধাশরীরার 
নমন্তে যোগহেতবে . নমন্ত আদিদেবাদ 

সাক্ষিভ্তায় তে ননঃ। নারায়ণায় দে 

নরার হরযে ননঃ £ নমো নরকতগ্যাদা 
বপুষেহধিগতশ্রিয়ে। বেশবায় নসন্ভতাৎ 
সমন্ডে, পীতবাসসে £ হি সর্ধবরদঃ 

পুহসাঁহ বছেণ্য ব্রদর্বভ। অতন্ডে শ্রেছবে 

ধীলাঃ পাদরেপু়পাবতে ॥ হস্থবর্তন্ত ঘ 



শয়োত ২৯৩১ গয়োত্র 

, দেবা শ্রীশ্চ তত্পাঁদপন্রয়োঃ 1. স্পৃহয়ন্ত 
ইবামোদং ভগবান্সে প্রসীদতাৎ.£ এতৈ- 
রন্তৈ্ঘ বীকেশমাবাহনপুরস্কতহ। অর্চয়ে- 
চ্দ্ধয়। যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ 
অর্চিত্থা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা. ক্পপয়ে- 

: -দ্বিভুং। বস্ত্রোপবীতাভরগরপাদ্যোপস্পর্শ- 
এনৈ্তহ "0 গম্বধুপ্রাদিভিন্চার্ষেদ্ছাদশা- 
-ক্ষরবিদ্যয়া | স্থতং পয়সি নৈবেদ্যং 

: , শাল্যন্নং বিভবে সতি ৪: সসর্পিঃ সগ্ডড়ৎ 
দদ্ধ। জুয়া স্মুলবিদ্যয়৷ | নিবেদিতৎ তদ্- 

« “ক্তাঁয় দদ্যাতুপ্্ীত বা! ্বয়ং ॥ দত্থাচমন- 

। 

মঙ্চিত্ব! তান্থুলঞ্চ নিবেদয়েৎ। জপেদহ্টো- 

সুরশতং স্তবীত ভ্ততিভিঃ প্রভুৎ ॥ কৃত্থা 

প্রদক্ষিণৎ ভুগে প্রণমেদ্দগুবদ্থুদা 1 কৃত 
“শিরসি তচ্ছেষং দেবমুদ্ধাসয়ে ততঃ ॥.দ্যব- 

'- বান্: ভোলজয়েছিগ্রান্ প্রায়সেন যথো- 
- চিত | ভুপ্ভীত তৈরনুজ্বাতঃ শেষং সেঃ 

সভাজিতৈঃ ॥ -" ত্রহ্মচাধ্যথ তুড্রাত্র্যাৎ 
শ্বোভুতে গ্রথমেহহনি! স্াতঃ শুচির্বথো- 

জেন বিধিনা হ্সমাহিতঃ ॥ পয়সা সাপ 

যিত্বার্ছেদবাবদ্ু তসমাপনহ ) পয়ৌভাক্ষ্যো 

ব্রতমিদৎ - চরেদিবহর্চনাদূতঃ ॥. পুর্ব" 
বজ্ছুহয়াদন্িং ত্রা্ষণাংস্চাপি ভোজয়েৎ। 

এবন্হরহঃ কুর্ধ্যাদ্ছাদশাহহ, পয়োব্রতহ ৪ 

হরেরারাধনহ হোনমর্থণহ ছিজতর্পণহ ? 
প্রতিপন্দিনমারভ্য বাবহ শুরতেয়েদম্টুৎ 

ব্রহ্বচর্যামধংস্বপ্রং স্থানৎ ভ্িসবনঞ্চরেহ॥ 

বর্ায়েদম্দীলীপুহ ভোঁগানুচ্চাবচা হন থ 

অহিহত্রঃ বর্ধবভূতানাং বাহদেবপরাযণঃ। 

জয়োদস্টামথে বিষে সপন পঞ্চকৈ, 
ক 

ধিভোঃ ॥ -কারয়েচ্ান্রদুফ্টেন .বিধিনা 
বিধিকোবিদৈঃ। পূজা মহতীৎ. কু্ধ্যা- 
ঘিভুশাঠাবিবর্জিতঃ | চরুৎ নিরূপ্য পয়সি 
শ্রিপিবিক্টায়, বিষ্কবে। . সুক্তেন তেন 
পুরুষং যজেত হ্থরমাহিতঃ॥ নৈবেদ্য- 

হাঁতিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুযতুদ্রিদ্ং। আঁচার্ঘযং 
জ্বানসম্পন্নং বন্ত্রাভরণৃধেস্থৃভিঃ॥ তোধয়ে- 
দৃত্বিজশ্চৈব তদিধ্যারাধনং হরেঃ | 
ভোজয়েত্তান 'গুণবতা, সদশ্নেন শুচি- 
ম্মিতে £ অন্যাংশ্চ ত্া্ণান্ শক্ত! ঘে চ 

তত্র সমাগতাহ। দক্ষিণাং ওরবে দদ্যা- 
দৃত্বিগৃভ্যম্চ যথারহতঃ ॥ অমাদোনাশ্ব- 
পাকাংস্চ শ্রীণয়েহ সমুপাগতান্ | ভুক্ত" 
বৎস্থথ সর্বেষু দীন[ন্ষুপণেযুচ ॥ বিঝো- 

স্তৎ প্রীণনং বিদ্বান্ ভূপ্নীত সহ বদ্ধুভিঃ। 

নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ সুতিতিঃ স্বত্তি- 
বাঁচনৈঃ ॥ কারয়েভুকথাভিশ্চ পুজাৎ 
ভগবতোঁহম্থহং । এতৎ পয়োত্রতৎ নাম 

পুরুষারাধনৎ পর ॥ - পিতাঁমহ্নোভি- 

হিতৎ নয়া তে বনুদাহতং | তুঞ্চানেন 

মহাভাঁগে সদ্যব্ চীন কেশবহ ॥ আক্মনা 

শুদ্ধভাবেন লিয়তাত্বা ভজাব্যয়হ | অয়ং 

বৈ সর্ববযজ্ঞাখ্যঃ সর্ধবব্রতমিতি শ্ৃতহ £ 
তপঃনারমিদৎং ভঙ্দে দানকেশ্বরতপণহ 1 

ত.এব নিয়মাঃ সাক্ষাত এব চ বো; 

ভমাঃ 1 তপো দানং ত্রতৎ যতো যেন 

তুষ্যত্যযোকষজঃ1 তল্মাদেতদ্বতই ভদ্র 

০. প্রযত! শ্রদ্ধযাচর ॥ ভগবান পরিভুই্ডে 
বরানাশু .বিদান্যতি। ইতি ছুভগবতে 

৮ সবচে ১৬ অধ্যায়ঃ হ 



পরঃ১ ২১৩২ গরঃস 

পয়োঝিজাতা (ক্্রী) দরস্বতী নবী | ইতি 
বাজনির্ঘণ্টঃ ॥ 

পয়োষী (ক্ত্রী) নদ্টীবিশেষঃ | স] বিস্ধ্যাচল- 

দক্ষিণে প্রমিদ্ব। | .অন্যা জলগুণাঃ। 

পয়োব্টীয়লিলং রুচ্ৎ পবিত্রং পাপ- 

নাশনৎ | সর্ববাময়হরং পৌখ্যবলকান্তি- 

প্রদ্ং লঘু ॥ ইতি রাদনির্ধ-্টঃ ॥ 
পরই (ক্র) কেবলং | ইতি মেদিলী ॥ মোক্ষঃ | 

বথা। কৈবল্যমন্বতৎ পরহ | ইতি মুক্তি- 

পর্যায়ে রত্বাবলী ॥ 

পরৎ [মহ্] ব্য নিয়োগঃ। 

মেদিনী ॥ 

পরঃ (পুহ)শক্রঃ | ইত্যদরঃ ॥ ত্রহ্গণ আঘুং | 
বথা। কালমংখ্যাং মমাসেন পুর্ববার্ধদ্বয়- 
কল্পিতাং। স এব স্মাৎ পরঃ কালন্তদন্তে 
পরিপুজ্যতে [ নিজেন তশ্কামানেন চায়ু- 
বর্ষশতৎ স্মৃতং। তত পরাখ্যৎ তদর্দগ্চ 

পরাদ্ধনভিধীয়তে ॥ মপি চ 1 ভ্রীণি কল্প- 
শতানি স্থযস্তথ! বগ্িিজোভমাঃ। ত্রঙ্গগঃ 
কথিতং বর্ধং পরাধ্যৎ তচ্চ ততপদহ | 

ইতি বৌন্দ্ে ৫ অধ্যায়ঃ] 
পর (তি) শ্রেষ্ঠঃ। অবিঃ। দূরঃ॥ অন্য 

উত্তরঃ । ইতি মেদিনা ৪ ন্যাযসনতে 

ভ্রব্যগুণকন্মরতিসভা। ইন্সহ ব্যাপক 

জাতি: ॥ থা! সামান্যহ ছবিবিধহ প্রোভহ | 
পরপ্পূরষেব চ॥ ভব্যাদিতিকরতিস্থ সন 

ক্ষেপঃ। ইতি 

পরতফোচ্চতে ৮ পরহিম্লা তু যা াতিঃ | পরশতহ ভরি) শতাহ প্রহ্হ | শঙ্গাধি 
মৈবাপরতযোগাতে | জব্যহাকিকলাতিস্ | 

পরিচ্ছেদ 0% ॥ পরামাদিভক্ষণাদেঃ 

প্রীনাশকতৃৎ যথখ!! পরান্নঞ্চ পরন্বপ্। পব- 

শয্যা পরক্ত্িয়ঃ। পরবেশ্মনি বাসশ্চ শত্রা 

-দপি হরেচ্ছিয়ং॥ ইতি গরুড়পুরাণং ॥ ৪] 

শ্রেষ্ঠবাঁচকপরশবপ্রয়োগা যখ!। অন 
দাড়ুং শতগুপোইভীষটদেবঃ পরঃ স্মৃতঃ। 
গুরুস্তম্মাচ্ছতগুণে! বিদ্যামন্্রপ্রদায়কঃ॥ 

অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্তং জ্ঞানদীপেন চগ্মুষা। 

যঃ সর্ববর্থ, দর্শঘ়তি তৎপরঃ কোপি 
বাদ্ধবঃ ॥ গুরুদভেন মন্ত্রেণ তপমেইউদরং 
লভে। সর্ধজ্বত্বং সর্ব্বসিদ্ধিং তছপরঃ 

কোহপি বান্ধবঃ ॥ পিতররং ম/তরহ ভার্য্যাং 

গুরুপত্থীং গুরুং পরং | বে। ন পুতি 

কাপট্যাৎ ম মহাপাতকী শিব | নান্তি 

বেদা পরং শান্ত্রং নহি কৃষৎ গর 

হরঃ। লান্তি গঙ্গাসনহ তীর্থৎ ন পুলং 

তূলসীপরং ॥ ক্ষমাবতী ভূপরা ন পুজা 
মাস্তি পরঃ প্রিয়ঃ॥ নচ দৈবাৎ পর 

শক্চে অ্রতং নৈকাদশীৎ বিনা শালগ্রাদাত 

পরো যন্ত্রো ন্ ক্ষেত ভারতাহ পরহ। 

পরংপুণ্যশ্থলানাঞ পুণাহ হন্দবনহ মা 

সোকদানাং যথা কাম বৈববনি|হ দথ। 

শিব ন পার্বতী পরা সাধ্ৰা ন গণেশাত 

পরো বু নচ বিল্যাসমো বঙ্দুর্নাতি 
কশ্চিদৃণ্তরো পরঃ | ইতি আঙ্কাবৈরর্ঘা 
পুরাণে গণপতিথন্তে ৪৪ অধ্যায়ঃ 

নি 

শ্হ্খ্যা। ভাঙমকুঃ 2 

প্বাপ্হযোজাতে ৪ ব্যাপকহাদ পপি ] পহ্ঃসহত্রহ (ভি) সহস্তাহ পরহ। সহস্রাধিক 

শ্যাঙ্ব্যাপ্াহাদ বাপি চ। ইতি ভাফা- সঘখ্যা | ইত্যমহটীকা £ 



গরকী , ২১৩৩ গরকী 

'রহশ্বং [ স্এব্য শ্বঃ পরাহঃ। পরশু ইতি 
ভাঁষ1!। ইত্যমরঃ ॥ শ্বো দিনা পরমহঃ 

পর্বঃ পরঃ সহজবৎ পারস্করাদিত্বা 
সুটপরঃশ্ব ইতি মধুঃ | লুট নেচ্ছন্ত্যন্তে 

পরশ্ব ইত্যাহুঃ॥ অতিক্রান্তে পূর্ববতরে 

. দিনে পরশ্ো জাত ইতি "প্রয়োগে! গৌণঃ 
তত্র পরঞ্চ তহ শ্বশ্চেতি কর্ধর্ধারয়ঃ। 
ইতি ভরতঃ ॥ . 

গরকীয়ৎ (ত্রি) পরসন্বন্ধি । প্রশস্ত টেঃ 

পুর্বেণ অক! পরকঃ তদ্যেদমিত্যর্থে ঈয়- 
প্রত্যয়নিষ্পন্নৎ ॥ 

পরকীয়! (স্্রী) নায়িকাঁন্ডেদঃ। অস্যা লক্ষণং 
যথ| ॥ অপ্রকটপরপুরুযানুরাগা | মা চ 
দ্বিবিধা। পরোটা ১ কম্যকা চ ২। কৃণ্ঠাঁয়াঃ 

পিত্রাদ্য ধীনতয়া পরকীয়্ব। অস্যা গুপ্তব 
সকলা চেষ্টা ॥ ক্*  পরোচু। যথা । অয়হ 
রেবাকুঞ্জঃ কুহ্বমশরসেবাঁসঘুচিতঃ সমীরো- 

হয়ং বেলাদরবিদলদেলাপরিমলঃ। ইয়ং 

প্রারড়ধন্তা। নব্জলদবিন্যাঁসচভুরা পরা- 
ধীনং ' চেতঃ সখি কিমপি বর্তৃৎ মৃগ- 

তে ॥ 0 গুপ্তাবিদগ্ধালক্ষিতাকুলটানু- 
শয়ানামুদিতাপ্রৃতীনাৎ পরকীয়ায়াং 

এবান্তর্ভাবই ॥ গুপ্ত1 ভিিবিধ1। বৃতভস্ুরত- 

গোপন। ১ বর্ভিষ্যমাণহথরতগোপন! ২ বর্ত- 

মানহুরতগে।পন। চ ৩। ভ্রিবিধা যথা। 

শব জুধ্যভু বিদ্বিষস্ত হৃহদে নিন্দস্ত 
বা যাতরন্তশ্মিন্ কিন্তু ন মন্দিরে সখি 

পুনঃ স্বপো। বিধেয়ো ময়।। আখো- 
রাক্রমণায় কোণকুহরাছংফালমাতন্বতী 

মৃজ্ঞারী লখবৈঠ খরৈঃ কৃতবতী ক 

কাং ন মে দুর্দশা ক্ষ বিদগ্ধা দ্বিবি ধা ॥ 
বাধিদপ্ধা ১ ক্রিয়াবিদপ্ধা চেতি ২ | 

প্রথমা যথা। নিবিড়তমতমালমল্লিবল্ী- 
বিচকিলরাজিবিরাজিতেপক১ে। পখিক- 

সমুচিতস্তবাদ্যতীব্রে সবিতরি তত্র সরি- 

সটে নিবাঁসঃ॥ দ্বিতীয়! যথা। দাঁসায় ভবন- 

নাথে বদরীমপনেতুমাদিশতি | হেমন্তে 
হরিণাক্ষী পয়মি কুঠাঁরং বিনিক্ষিপতি | 1 
লক্ষিত1 যথা! যড়ুতৎ তডুতৎ বড়ুয়া ভদপি 

বা ভুয়াৎ। যন্তবতু তদ্ভবভু বা! বিফল্তব 

গোপনায়ানঃ ॥ 1 কুলটা যথা । এতে 
বারিকণান্ কিরন্তি পুরুষান্ বর্ধন্তি 

নাভোধবাঃ শৈলাঃ শাছলঘুদ্মন্তি ন 

স্থজন্তোতে পুনর্নায়কানি। ব্রিলোকো 
তরবঃ ফলানি হুবতে নৈবারভন্তে জনান্ 
ধাতঃ কাঁতরমালপামি কুলটাহেতোত্ত্য়। 

কিং কৃতং ॥ অপি চ। পৃথথী তাবজ্রি- 

কোনা বিপুলনদনদীগ্রামরুদ্বং তিদর্্ভ 

তপ্যামেবাত্তি শৈলো বিপিনমপি তথ! 

ক্ষেত্রকাসারকুপাঃ 1 লোকানামর্ধনারী 
শিশুরপি জরসঃং কোহপি রোগী বেবেকী 
নিথ্যাবাদে মমায়ৎ মুখরযুখরবঃ পুংস্চলী 

পুশ্চলীতি 7 ঞ্য অনুশয়ানা ত্রিবিধা ॥ 

. বর্তমানম্থানবিঘট্রনেন ভাবিস্থানাভাব- 
শহয়া স্বানধিষ্টিতসন্কেতস্থলে ভর্ভগমি- 
নানুমানেন প্রত্ত্যেকৎ উদাহরণানি | 
সধুপাথতবতি চৈত্রে নিপততি পত্রে 

লবঙ্গলতিকায়াঃ। হুদৃশহ কপোলপালী 
. শিব শিব তালীদলছ্যতিৎ লেভে ॥ কচ 

নিগ্রনেকেকিমিধুতানি কপৌভপোভ- 
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ব্যাধৃতনৃতনমহীরুহপল্লবানি । তত্রাপি 

ত্বিন বনানি কিয়ন্তি সন্ভি ধিদ্যস্ব ন 

শ্রিয়তমধা গৃহং প্রযাহি ॥ কর্ণকল্লপিত- 

রসালমঞ্জরীপিঞ্জরীকৃতকপোলমণ্লঃ । 
নিষ্পতন্নয়নবারিধারয়৷ রাধয়া মধুরিপু- 

িবীক্ষ্যতে ॥ % ॥ মুদি! ঘথা | গোষ্ঠেষু 
'তিষ্ঠতি পতিববধিরা ননন্দ। নেত্রদ্বয়স্য ন 

চ পাটবমস্তি যাতুঃ। ইথং নিগদ্য স্বতন্থুঃ 
কুচকুস্তসীনি রোমাঞ্চকঞ্চুকমুদঞ্চিতমাতি- 

তান ॥ ক্ষ ॥ কন্যক। যথা । কিঞ্িৎকুঞ্চিত" 

হারমষ্টি সরলজ্বল্লিসাচিস্মিতং প্রান্তত্রান্ত- 
বিলোচনছ্যতিভূজ! পর্য্যস্তকর্ণোৎপলহ। 

অঙ্ুল্য। স্ক,রদস্থুলীয়করুচা কর্ণস্য কু 

য়নৎ কুর্ববাণা নৃপ কন্যকা হ্থকৃতিনৎ 
সব্যাজমালোকতে ॥ ইতি রসমপ্তারী ॥ 

পরপ্রন্থিঃ ( পু) পর্ববাবধিঃ | অঙ্ুলিপর্ধ্ব। 

ইতি হারাবলী ॥ 
পরচ্ছন্দঃ (তরি) পরাধীনঃ। ইতি হেমচন্ত্রঃ ॥ 

পর্ষচ্ছিদ্রৎ (ক্লী) পরদোষঃ । যথা । নীচঃ 

সর্ধপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। 

আত্মনো বিহ্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ 

ইতি গরুড়পুবাণহ ॥ 
পরজাতহ (ভ্রি) পরৈধিতঃ। ুদানীন্যেন পর- 

পুঃ ॥ পরগোধিতত্বাৎ পরস্মাজ্জাতঃ 1 
ইত্যমরভরতৌ। ॥ অন্যেনোতপশ্রশ্চ ॥ 

পরজিতঃ (তরি) পরপুষ্টঃ। শক্রণ! পরাজিতঃ । 

ইতি কেচিহ ॥ 

পরপ্রীয়ঃ ( পৃৎ ) বরুণঃ। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ! 

শক্রজয়কর্তী | পরান্ জয়তীতি খ্রত্যয়' 

নিষ্পন্নঃ ॥ 

পরতন্ত্ঃ (তরি) পরাধীনঃ। ইত্যমরঃ॥ 

পরভ্রভীরুঃ তরি) ধার্ট্িকঃ । পরকালভয়শীলঃ। 

যথ|। পরত্রভীরুৎ ধর্থিস্ঠিসুদ্যুক্তং ডো 
বর্জিতৎ। ইতি মিতাক্ষরায়াং কাত্যা* 

য়নঃ॥ 

পরত্বং (ক্লী) পরত1। পরন্ত ভাবঃ। না" 

মতে তদ্দিবিধং । দৈশিকৎ ১। ততু বহ' 
তরসুর্্সংযোগজ্ঞানজন্যগুণঃ। কালিকং 

তচ্চ বহুতরকালান্তরিতত্বজ্ঞানজন্যণ; 
এতদ্দয়ৎ সূর্ভপদার্থগুণঃ| দৈশিকপরত' 
স্থামমবায়িকারণৎ দিকৃশরীরমংযোগঃ | 

কালিকপরত্বস্থ।সমবায়িকারণৎ কালপিও' 

সংযোগঃ। তে অপেক্ষাবুদ্ধিজন্যে। তাপ" 
নাশ্যে চ। যথা। পরত্বঞ্াপরত্চ ভিবিধং 
পরিকী্িতং। দৈশিকৎ কালিবঞ্চাণি 

ুর্ভ এব তু দৈশিকং ॥ পরতং দূর্াদং 
যোগভুয়ন্তজ্ঞানতো ভবে অপর 
তদ্বুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিভং | তয়োরাণ 
বায়ী তু দিক্সংযোগন্তদাশ্রয়ে | দিব 
করপরিষ্পন্দপূর্বোৎপন্গ্বুদ্ধিতঃ | গর 
মপরত্বন্ত তদনন্তরবুদ্ধিতঃ1 অত্র তবসমবায়ী 

ভু সংযোগঃ কালপিগুয়োঃ ॥ অপেগ! 
বুদ্ধিনাশাচ্চ নাশক্তেফাং নিক তঠ। ইতি 

ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ 

পরগতঃ (পু১) তৈলযন্্ং ॥ ছুরিকাঁফলঃ। | পরদারহ (পুং) পরভাযা । তদগদনে দোখে 
ফেনঃ। ইতি মেদিনী 

পরঞজনঃ ( পু২) বরুণঃ । ইতি হেমচন্দ্রঃ 
যথ!। পরদরিরতাশ্ঢৈৰ পরপ্রহরাশ্ট 

যে। অধোহধো নরকে বাতি পাগডে 
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, খমকিস্করৈঃ॥ ইতি কর্ীলোচনহ ॥ ত্রাঙ্গণঃ 
- হ্ুভ্রিয়ো বৈশের যো রতঃ পবযোধিতি ! 

বাতি তস্তা পুজিতন্ত রুষ্টা লকষীরঁহাদপি॥ 

ইহাতিনিন্যঃ সর্বত্র নাধিকারী স্বকর্মহ। 
পরহৈবাদ্ধকূপে চ খাবদর্ষশতৎ বসেহ ॥ 
অপি চ।- কিন্তজ্জপেন তপসা মৌনেন 
চ ব্রতেন চ। স্থরার্চনেন তীর্থেন ভ্রীভি- 

' খর্ত মনো হতৎ £ সর্ধবমায়াকর শুষ্চ ধর্ম 

মার্গার্গলং নৃশাং 1] ব্যবধানঞ্চ তপসাঁহ 
দৌষাণামাশ্র্ং পরং ॥ কন্মবন্ধনিবদ্ধাঁনাং 

নিগড়ং কঠিনং- স্থৃত ॥ প্রদীপরূপং 
কীটানাং মীনানাং বড়িশহ বথা ॥' বিষ- 
কুম্তৎ ছুগ্তমুখমারভ্তে মধুরোপমং 

পরিণীমে ছুঃখবীজং সোপান নরকস্ত 
চ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রীকৃষদন্মখণ্ডে 
৩০। ৬৯ অধ্যায়ঃ] ক 1 যন্ত্র পাণিগৃহীতীৎ 

. তাং হিহ্বান্যাং যোষিতং ব্রজে ॥ 

* অগম্যাগমনহ তদ্ধি সন্যো নরককারণং ॥ 
নিত্যৎ নৈথিত্তিকং কাম্যৎ যাঁগযোগ্য- 
তরতাদিকৎ। ক্ষেত্রতীর্থাটনৎ তম্মিন্ বাসো৷ 

ধর্মজিয়াদিকহ ॥ স্বাধ্যায়াদি তপো! দৈবহ 

পৈত্রং কর্ম বরাননে ॥ যাঁত্যেতনিক্ষলৎ 

সর্ব পরস্ত্রীগমনামুণাং ॥ পরদারাভি- 
গমলাৎ কোটি একাদশব্রতৎ ॥ অপরহ 
কিছু বক্তব্যৎ নিক্ষলং নিরয়ে স্থিভিঃ ॥ 

স্ত্যৎ সত্যহ পুনঃ সত্যৎ সত্যমেব ত্রবীমি 

তে॥ পরযোনো। পতন্ বিন্দুঃ কোি- 
পুজা বিনশ্যতি ॥ ইতি পান্বোভরথণ্ডে 

৭৫ অধ্যায়ঃ ক 0 অপি চ।ত্যাজ্যং 

ধঙ্দািত্যৈর্িত্যৎ পরনারৌপসেবনং ॥ 

নয়ন্তি পরদারা হি মরকানেকবিংশৃতিহ £ 

সর্ধবেষাষের বর্ণানামেষ ধর্দ্দো গ্রুবো- 
হন্ধক ॥ এবং পুরা হুরপতে দেবর্ধি- 

রসিতোইিব্যয়ঃ | প্রাহ ধর্ম্ব্যবস্থানং 
: খগেন্দ্রীয়ারুণায় হি] তন্মাৎ হদুরতো 
বর্জেৎ পরদারান্ ' বিচক্ষণঃ | নয়ন্তি 

নিকৃতিপ্রজ্ঞৎ পরদারাঁঃ পরাভবং ॥ ইতি 

বামনে ৬৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

পরছুঃখৎ (ক্লী) অন্যজনপীড়া | যথা 1 

ত্যতীত্মহ্খভোগেচ্ছা সর্ববনত্বহথখৈধিণ£। 
ভবন্তি পরছুঃখেন সাঁধবো নিত্যহুংখিতাঃ 

পরছুঃখাতুর! নিত্যং স্বহৃথানি,মহান্তযপি। 

নাপেক্ষত্তে মহাত্ানঃ সর্বভূতহিতে 
রতাঁঃ ॥ ইত্যগ্রিপুরাণং ॥ 

পরছেধী[ ন্] (ত্রি)বিদুষকঃ। পরদেষ্টা। 
ইতি শবমালা £ 

পরধ্যানৎ (ক্রী) ধ্যানবিশেষঃ | যথা) ধ্যেয়ে 

মনোনিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন্! 

যতদ্যানং পরং প্রোক্তং সুনিভিধ্যান- 

- চিন্তকৈঃ ॥ ইতি গরুড়পুরাণুং ॥ 
পরন্তপহ (ভ্রি) প্ররতাঁপী। পরুন তপতি 

যঃ। ইতি যুগ্কবোধব্যাকরণং ॥- 

পরপদহ (রী ) শ্রেষঠস্থানং। সুভিঃ | বথা। 
কল্যাণানাৎ নিদানং কলিষলঘথনহ 

জীবনং সজ্জনানাং পাথেয়হ বন্থুযুকোঃ 

সপদি পরপদপ্রাণ্য়ে প্রস্থিতস্ত ৷ ইতি 

মহানাটিকং ৪ 

পরপাকনিরতঃ (পু ) পরোদ্েশ্কপ কি 

বহিতঃ॥ পধ্চযজাকর্ভা | বথ!। খৃহী- 
ত্বাতিৎ নমারোপ্য পঞ্চবজ্ঞাঙ্গ নিরপেহ1 
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পরপাকনিব্ভোহমৌ মুনিভিঃ পরি: ৪9 (ভ্্রী) পরোহন্তঃ হজ্জ 
বীন্তিতহ ॥ ইতি গিতাক্ষরায়াং প্রীয়- 

শ্চিভাধ্যায়ঃ ॥ 

পরপাঁকরতঃ (পুং) পরপাঁকরুচিঃ ॥ প্রাতিঃ 

পঞ্চযজ্ঞানির্বর্তা পরান্নভোজী 1 য্থা। 
পঞ্চযজ্ঞান্ দ্বয়ৎ কৃত্ব। পরানমুপজীবতি। 

সতত প্রাতরুথায় পরপাকরতস্ত সঃ ॥ 

ইতি বিতাক্ষরায়াং প্রায়শ্চিভাধ্যায়ঃ | 
এতযোরম্নভোজনে দোষো যথা । পর- 

পাকনিবৃত্তম্ত পরপাকরতস্থ্য চ। অপচস্থয 

চ ভুক্তান্ন, দ্বিজশচান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ ইতি 

মিতাক্ষরায়াৎ প্রায়শ্চিভাধ্যায়ঃ ॥ 
গরপিগাদঃ (ভরি) পরাহ্নোপজীবী | ইত্য- 

মরঃ ॥ 
পরপুরুষঃ (ব্রি) বিধুঃ21 ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

অন্পুমান্। উপনায়কঃ। যথা। রাজন্, 

জীবাবধানং কুরু শৃণু নিস্থতৎ প্রেয়সীনাং 
কুচেষ্টা একা তে কীর্তিকান্ত জগদটন- 
পর! বিশ্বভোগ্যাপরা শ্রীঃ | যা! বা পাণে 

গৃহীতা বিধিবর্দসিলত। শুদ্ধধারেতি মহা! 

মোৎকণ্ঠং সাপি ,নিত্যৎ পরপুরুষশতং 

মাঁবভাবাছুপৈতি ॥ ইতি কর্ণাটরাঁজম্প্রতি 

কালিদাসঃ ॥ - 
পরপুষ্টঃ (পু) কৌকিল£ 1 ইতি মেদিনী ॥ 

পরেণ পৌষিতে ত্ি। ইতি ধ্রণিং ॥ 

পরপুউমহোৎসবঃং (পুং) আম্মহ ॥ ইতি 

শব্দমালা ॥ 

পরপুষ্টা (তরী) বেশ্টা | ইতি নরী। 
পরাশ্রয়া ৷ পরসাড়া ইতি ভাষা । ইতি 

শব্দচন্ডিকা ৪ 

সা। অন্যা লক্ষণৎ বখ| ॥ পতিং হিহ্বাপ' 

কৃটং স্বমুতকুউং যা নিষেবতে। নিন্দোব 
সা ভবেল্লোকে পরপূর্ধবেতি চোচ্যতে 1 

ইতি মানবে ৫অধ্যায়ঃ। অস্যাঃ প্রকারে 
যথা। পরপুর্ববাঃ স্রিয়স্ন্তাঃ মণ্ত গো! 

যথাক্রমৎ। পুনভূর্তিবিধা তাসাং স্বৈরিণী 
ভু চতুর্বিধা॥ ইতি মিতাক্ষরায়াং নারদঃ! 

পরপ্রতিনপ্তা খ ]) (পুং) বৃদধপ্রপৌন্রঃ। 

পরপ্রপৌভ্রঃ 1 ইতি হেমচন্দ্র£ ॥ 

পরভাগঃ ( পুং ) গুণোঁকর্ষঃ । ইতি হেদ' 
চন্দ্রঃ ॥ স্থুসম্পৎ | ইতি ত্রিকাশুশেষ; 

শেষাংশশ্চ ॥ 

পরতুক্ত! (ভ্দ্রী) অন্তপুরুষসত্ভোগবিশিষা। 
. বথা। পবভুক্তাঞ্চ কান্তাঞ যে! ভুঙ্কে 

স নরাধমঃ | স পচ্যতে কালণুত্রে যাব" 

চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ন ল। দৈবে ন সা পৈত্রে 
পাঁকার্হা পাপসতযুতা । তন্যা আলিঙ্গনে 
ভর্ভা ভ্রশ্টস্রীস্তেজসা হতঃ ॥ দেবতাঃ 
পিতরভ্তস্য হব্যদানে চ তর্পণে। দুখিনো 

ন ভবক্তবশিত্যাহ কমলোদবঃ॥ তপ্রাদ 

যছছেন ভার্ধ্যাঞ্চ রক্ষণ কুরুতে ঘ্দীঃ। 
অন্যথা পাপিনীভর্ভ নিশ্চিত নরক 

ত্রজেৎ ॥ পদে পদে সাবধানঃ কান্তাং 

রক্ষতি পথ্ডিতহ। ন প্রভীতিম্থলী বোদা 
দোঁবাণঞ্চ করগ্িকা 1 কলত্রহ পাক 

পাত্র যদা রক্ষিতুমর্তি ॥ হর 
ছাঞ্গ শুদ্ধাং সবস্পর্শনে সদ! ॥ ইতি ভ্রহ্গ 

বৈষর্তে উকুকজন্মঘণ্ডে ১৮ অধ্যায়ঃ 

অহন্তেন ভক্ষিতে তরি 

টা 
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পরভূৎ (গুহ) কাকঃ। ইত্যমরঃ. 

পরভৃতঃ ( পুং ) কোকিলঃ | ইত্যসরঃ ॥ পর- 
পৌধিতে তরি! 

পরম্ ব্য নিয়োগ্রঃ | ক্ষেগহ। ইতি মেদিনী॥ ॥ 

পন্চাহ ॥ 

পরমৎ ব্য অনুজ্ঞা ।' ই! ইতি ভাঁষা। ৷ ইতি 

মেদিনী ॥ তথ! চ। ওমেবৎ পরমৎ 

মতে.। ইত্যমরঃ ॥ .ত্রীণি মতে অনু- 

মতৌ।। ওঁ কুরু ওমিভ্যক্তবতঃ1। এবহ 
বাঢং এবং যদাথ ভগ্বান্। . পরমন্তে 
আবনং মমেদং পরমং | ত্রয়ং প্ররারে- 

_ হুপি। ইতি ভরতঃ ॥ 
পরমঃ (ভরি) পরঃ। উৎকৃষ্ঃ। ইতি মেদ্িনী॥ 

গ্রধানহ। আদ্যং। ওক্কানঃ । ইতি বিশ্বঃ ॥ 
অগ্জেমরঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥. 

পরমগতিঃ ক্ত্রী ) দুক্তিঃ। মোক্ষহেতে ত্রি। 
যথ! | গুণ্তীতোংপীশস্ত্রিগুণমচিবক্ত্য- 

-ক্ষরময়ন্রিমুত্তির্ধই স্থগ্িস্থিতিবিলয়কর্ম্মাণি 
কুরুতে । কুপাপ্ারাঝরঃ পরমগতিরেষ 

- ভ্রিজগভাং মমস্তক্মৈ কক্মৈচিদমিতমহিন্ধে 
পুরভিদে ॥ ইতি মঙ্গলবাদঃ ॥ তপ্য! 

লক্ষণ যথা । যাং বিপ্রাঃ সর্বতঃ শান্ত! 

বিশুদ্ধ জ্ঞাননিশ্চয়াঃ॥। গতিৎ' গচ্ছন্তি 
সন্যস্টান্তাবাহুঃ পরমা গতিৎ ॥ ইতি 

মহাভারতে মোক্ষধর্্মঃ 0 

পরমগবঃ ( পুহ স্ত্রী ) অেষ্তগৌহ ॥ পরমস্চাসৌ 
গোঁশ্চেতীভি কন্মধারয়সমাসে বোপ- 
দেবঃ  .. 
পরমপদঃ ( পুং কী ) শেষ্ঠ'্থানং। পরদেবতা- 

চরণঃ। যথা । স্বপুস্পৈরাকীর্ণৎ কুহুম 

২৬ ২, 

ধনু মন্দিরমহো, পুৰো ধ্যায়ন ্ যায়ন্ 
. যদি জপতি ভক্তস্তব মন্ুং। স গন্রব্ব- 

শ্রেণীপতিরপি কবিত্বাস্থৃতনদীনদীনঃ 

পর্ধযন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ইতি 

কপুরাধ্যন্তোত্রং ॥ 

পরমব্রক্ম [নৃ] (কী) পরমেশ্বরঃ | নারা- 

য়ণহঃ। যথা। বত্যতপ! উবাচ । যদেতৎ 

পরমং ব্রহ্ধ ত্বয়া প্রোক্তৎ মহামুনে। 
তন্য দপং,ল জানন্তি যোগিনেহেপি 

মহাত্মনঃ ॥ অনামগোত্ররহিতমূর্ভহ ঘুর্তি- 
বর্ভিতং। কথং তজ্জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সংজ্ঞা- . 

নামুবিবজ্জিতং ॥ তত্তস্ত সংজ্ঞা কথয 

যেন জানাম্যহং গুরো ॥ ছুর্র্বাস। উবাচ! 
যদেতৎ.পরমৎ ব্রহ্ম বেদবাদেষু পঠ্যতে । 
স দেবঃ পুগুরীকাক্ষঃ স্বয়ং নাঁরাষণঃ পরঃ॥ 
স যজ্রৈবিবিধৈরিকর্দানৈর্দত্ৈশ্চ নভম । 
প্রাপ্তে পরমে! দেবঃ শ্বরৎ নার!ঘণে? 
হরিঃ॥ ইতি বরাহপুরাণৎ ॥ 

পরমর্ধিঃ (পুং ) ভেলাদিখধিবিশেষঃ | ইতি 
ত্রিকাণডশেষঃ ॥ অস্ত ব্যুৎপত্ভির্থ! | খষি- 

হংসাগতে। ধাতুর্বিদ্যাসত্যতগঃস্রতৈঃ | 
এষ স্নিচয়ো যস্মাৎ ত্রাহ্মণশ্চ ততন্বুষিঃ॥ 
বিবৃত্তিসমকালক্ত বুদ্ধ ব্যক্তিম্বষিন্বযৎ ! 

খষতে পরমহ বন্দাৎ পরযিস্ততঃ স্ৃতঃ ॥ 

গত্যর্থাদৃুষতের্ধাতোর্নামানি ব্বভিকাবণহ ॥ 
যস্মাদেষ স্বযহ ভূ তস্তপ্মাচ্চ খযিতা মত্ত ॥ 

ইতি মাহস্তে ১২০ অধ্যায়ঃ 
পরমন্ধর্ধবী[ ন্] তি) পরমন্থো। ধর্ম যদ্য। 

ইতি বুনি নিদ্ধান্ত- 
কৌমুদী £ 
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কুহ্থ্মাগ্রলিঃ ॥ প্রলয়েহতিস্থুলস্থুলনাশা- 
নন্তরৎ পরমাণুক্রিয়াবিভাগপূর্ববসংযোগ- 
নাশাদিক্রমেণ দ্যণুকনাশ্াতিষ্ঠন্তি পরণাগর 

পরমহংনঃ (পু) মন্ন্যাসিবিশেষঃ | অন্য 

লক্ষণৎ যথা । জাতরূপবেরো মিদ্ঘন্দো 
নিরাগ্রহস্তত্ব্রক্ষমার্গে সম্যকৃ সম্পন্নঃ 

শুদ্ধমানসঃ প্রাণসংধারণার্থৎ ' যথোক্ত- 
কালে ভৈক্ষমাচরন্ লাভালাভে। সর্ষে কৃদা 

শৃন্যাগাঁরদেবগৃহত্ণকুটবল্পীকরক্ষমূলকুলা- 
লশালাগ্রিহোত্রনদীপুলিনগিরিকুহরকন্দর- 

কোটরনিকরন্থশ্িলেঘনিকেতবাসী 'নিশ্া- 

যতো নির্দমহ শুক্রধ্যানপরায়ণঃ অধ্যাত্- 
নিষ্ঠঃ শুভাগুভকর্মানিযুলনায়'সংন্যাসেন 
দেহত্যাগৎ করোতি যঃ স এব পরমষহংসে। 

নামেতি জীবম্মুত্িবিবেকঃ ॥ , 

পরমাণথুঃ (পুৎ) পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়ানাং 
দ্যণুকানামবয়বঃ | স চ নিত্যঃ নিরবয়বঃ 
ততঃ সৃদ্ষমমপি নাত্তি। যথা । নিত্যা- 

নিত্য চ আ| দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণ|। 
অনিত্যা তু তদন্যা স্তাৎ সৈবাবয়ব- 

যোগিনী ॥ পারিনাগুল্যনামকতৎপরি- 

মাণজ্ত ন কন্যাপি কারণং । যথ!। 

পারিমাগুল্যভিম্নীনাং কারণত্বসুদাহৃতৎ ॥ 

জলাদিপরমাণুন্ধপস্য নিত্যত্বং। পার্থিব- 
পরমাগুকূপদ্যাসিত্যত্বং । ঘথা । জলাদি- 
পরমাণৌ। তমিত্যমন্যৎ সহেতুকং ৷ ইতি 

ভাষাপরিচ্ছেদঃ॥ তৈবেব পরমাণুভিরাছ্য- 
পাদানৈর্ঘণুকত্রসরেণৃদিক্রমেণ ুলক্ষিতি 
জলতেজোমরুতঃ স্য্জতি পরমেশ্বরঃ 1 

যথা আয়োজন পরমাণুকর্্ম তথা চ 

সঞাদ্যকালীনং ছ্বাণুকারভ্তরুপরমাণুকর্ধ্র 
যত্রজন্যৎ প্রবস্রবদাতমংযোগজন্যৎ বা 

কর্মতাৎ অন্মদাদিশরীরকর্মবৎ ইতি 

এবেতি | যথা | দোঁধুয়মামাস্তিঠতি 
প্রলয়ে পরমাণবঃ। ইতি প্রাচীনকারিকা 

তস্য মহত্াভাবার্দতীন্দ্রিয়ত্বং। যথা । 

মহত্বং যড়িধে হেতুরিতি ভায]পরি' 

চ্ছেদঃ ॥ক%] কালবিশেষঃ। যথা । স কানঃ 

পরমাণুর্বে যো ভূক পরমাণুভাং | 
সতো! বিশেষভুগ্যস্ত কালঃ স পরমো 
মহান্ ॥ ৫ ॥ অণুদোঁ পরমাণু স্যাত্রপরেদ 
স্্রয়ঃ ম্মৃতঃ। জালার্করশ্য্যবগতঃ খে" 

বানুপতন্গগাৎ্ৎ ॥ ৬ ইতি শ্রীভাগবতে 
ও স্বন্ধে ১১ অধ্যায়ঃ॥ অস্যার্থঃ। এতদেব 
প্রপঞ্চয়তি স ইত্যাদিনা । সতঃ প্রগঞচ 

পরমাণুতাং পরসাণুবন্থাৎ যো৷ ভুঙকে ব 
কালঃ পরনাণুঃ তস্যৈবাবিশেষং সাকল্যং 

যো ভুডৃক্তে স পরঘমহান্। অয়মর্থ হণ 
তারাচক্রস্থ ইত্যাদিন! যত সূর্ধযপর্যাটনং 

বক্ষ্যতি তত সৃধ্যো যাবতা পরমাগুদেশ" 

নতিক্রামতি তাবান কাল: পরনাণুঃ। 
যাবতা চ ছাদশরাশ্যাত্বকং সর্বাং ভুবন" 
কোষমতিক্রামতি সপরমনহান্সংবত্দা' 

আ্বকঃ তস্বাবৃভ্যা! বুগমস্তরাদিক্রদেগ 
দ্বিপরাদ্ধান্তত্বনিতি | তথ। চ পঞ্চনে সুধা 
গত্যৈব কালাদিবিভাগৎ বক্ষ্যতি 1৫ 
ইদানীৎ ছ্যণুকাদিলক্ষণপূর্ববকহ মধ্যম" 
কালাবস্থাৎ বথয়তি ছোঁ! পরমাণু অপুঃস্যাশ 

 হয়োহণবন্্রসর্েণু স তু প্রত্যক্ষ ইতাহ 
জালার্কেতি গবাক্ষগুবিষটেবর্করশ্মিঘবগতঃ 



গর্ণ। ৃ ২১৩৯ গরমা . 

একোইসৌ যোইতিলঘুত্বেন থশেবানুপতন্ 
অগাৎ গতঃ | নগামিতি পাঠে খমেবানু- 

' পতম্নবগতঃ ন তু গাং পুর্থীৎ। ৬। ইতি 
জ্রীধরদ্বামী। 

পরমাথুদকই (পুহ ) বিষুগু 1 ইতি শব্দমাল। ॥ 

পরমাত্স। [ন্] (পুং) পরং ত্রহ্ম। তৎ- 

. পর্যায় । আপোজ্যোভিঃ ২ চিদাতা ৩। 

যথ! ! পরমাত।' পরং তরঙ্গ নিরুণঃ 

গুকৃত্তেঃ পরত । কারণ বারণানাঞচ- 

শীষে! ভগবান্ স্বয়ং ॥ ইতি প্রহ্ষা- 
বৈবর্তে গ্রকতিখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

পরমাদৈতঃ (পুং) বিক্ুঃ। বখা। নদস্তে 

, ভ্ঞানসন্ভাব নমন্তে ভ্ঞানদাঁয়ক। ননস্তে 

পরমাদত নমস্তে পুরুষোভম ॥ ইতি 
গরুড়পুরাণৎ 

পরমান্নৎ (জী ) দেবপিত্রন্বহবাৎ পরমমুৎকৃষ্ট- 

,মন্নৎ॥ পরমাণামুত্কুষ্টানাং দেবাদীনামশ্ন- 
মিতি বা ইতি ভরতঃ ॥ তৎপর্ধযায়ঃ। 

পায়সঃ ২1 ইত্যমরঃ ॥ স্ষীরিকা ৩। 

তহ্য প্কেপ্রকারে। যথ্$। শুদ্ধেইদ্ধপকে 

ছুগ্ধে তু দ্বতাক্তাংস্তগুলান্ ক্ষিপেৎ। তে 
সিদ্ধাঃ ্ষীরিকা খ্যাতা সা সিতাজ্যযুতো- 

ভুম। ৪ অস্থ গুণাঠ ॥ ্ীরিকা। ছুর্ভরা 

বলা! ধাতুপুিপ্রদ! গুরু 1 বিসউপ্তিনী হরেং 
পিত্তরক্তপিস্ভাঘিমাকতান্॥ ইভি ভাব- 
প্রকাশঃ / 

পরমায়ুঃ স্] কি) জীবিতকালঃ। যথা! 

শতছ বর্ষাণি বিংশত্য! নিশ্বাভিঃ পর্চভিঃ 

সহ 1 পরমায়ুরিদহ শ্রোজহ মরাধীহ 

করিণামিহ ৪. অভ ছাত্রিংশদহ্বানাং 

, শুনাহ দ্বাদশ বহুসরাঃ। পঞ্চবিংশতিবর্ষাণি 

খরম্য করভম্য চ॥ চতুবিংশতিরব্দানাং 

বৃষস্য মহিষস্য চ। স্বগশৃকরবস্তাদিপশূনাং 
বড়ুদশ্াস্িতাঃ ॥ ইতি শব্দমালা | ক ॥ 
অথাযুরানয়নং। অজ্ঞানাদাযুষঃ সর্ব 
বিফলৎ কীর্ভিতঞ্চ যৎ। তক্মাদানয়নং তস্য 
স্ফ,টার্থমভিধীয়তে ॥ নীচান্তরস্য খেটসঃ 

ভাগন্তক্গগুণো ভবে | -চেষ্টা কেল্জুস্ত 
চে যড়্ভাদধিকং চক্রশোধিতৎ॥ নান্যথ। 

তস্য ভাগাদি চেষ্ট গুণক উচ্যতে | গুণ- 

শ্চেৎ ষষ্ি৬০্তো! ন্যুনৎ তদা দ্যাপ্তং 
সখানলঃ ৩০ ॥ এবং তুঙ্গগণস্চেফী গুণে! 
যৎ স্যাৎ তয়োর্ববধাৎ। ঘূলং কলাদিকং 

তত স্যাদৃগুণকম্কুট উচ্যতে ॥ 'অথাশ্রয়- 

গুণং বক্ষ্যে ক্ষেত্রাদিসণ্তবর্জং | বর্ে 

ক্ষেত্রাদিকে বর্ষে ্রাহ্ত্রিংশৎ ৩০ বলা 

গুণঃ ॥ অধিমিত্রগুহে তত্ব ২৫ সিত্রে 

বিত্যংশজাতয়ঃ | ২১। ৪০ | সনে পঞ্চ, 

দশ শ্রীহাঃ শত্রে। স্বত্যৎংশকোরগাঃ ৮ | 
২০ পঞ্চাতারো ৫ তদৈক্যং থু 
ক্ষেত্রোখগুণযুক্ পুনঃ দর্ষে বর্গোভমে 

স্বাহশে সবত্র্যহশে স্যাদয়হ গুণঃ ০. অধী" 
ইউর্ষে ুগাংশোনভ্তাঘশোনো মিঅবেশ্মনি। 

সমে ছ্যাপ্ডে! রিপৌ ত্যাপ্ডো যুগাংশব্বৃতিং 
শক্রভে ] এবং স্যাদাশ্রয়গুণে! বিশেষে! 

যঃস উচ্যতে । স্ত্যংশকঃ হাংশাকো বা 

বর্গোতযগতোহপি বা 2 যদি স্যাদধি- 

মিতরর্ষে তদা তত্রাশুয়ে গুণে? গজলেতে 
সহুদ্রাঙ্গী ২৮1 ৩৪ কলাদ্যহ হিশয়েদ 

বুধঃ) এবহ মিত্গ্ুহে তদকুপত্রিহশদূ- 



পরমা ২১৪০, ' প্রন! 

বিমিশ্রায়েৎ ১৬। ৩০।শত্রক্ষেত্রে ভু ষড়্- 

লিপ্তাং কুনেত্রবিকলাং ত্যজে ॥৬1২১। 

অধিশক্রগুহে বাণস্ত্ন্ধী ৫1 ৪৩ লিপ্তা- 
দিকং ত্যঙ্ছেৎ। আশ্রয়ন্য গুণন্যাস্য বধ 

ক্কউগুণস্য যঃ ॥ তন্ুলৎ কর্মযোগ্যঃ 

স্যাদ্গুণ আমুর্বিবধে ম্মৃতঃ 1 খেটানাঞ্চ 
তনোর্ভাগ।ঃখান্ধি ৪০ শিল্টাঃ কলীরুতাঃ 1 

পুনঃ শূন্যাব্বসাঁ ৬০ ভ্যন্তাঃ ক্রগাৎ স্যাদা- 

যুষঃ পলং। জন্মলগ্রৎ গ্রহেণোনূৎ ন্যুনৎ 
'চক্রার্ধতে। যদি ॥ তংকল! স্যান্তদাহারে! 

নায়ং ষড়্ভাঁধিকে বিধিঃ | খখবৃত্যা ১৮০০ 

খখাক্কেন ৯০০ গুণিতৎ পলমায়ুষঃ ॥ 

ক্রমতঃ পাপসৌম্যানাৎ হারা প্তং শোধনহ 
ভবে খখবৃত্যুনহারশ্চেন্বারো হাবদলং 
ক্রমাৎ॥ আয়ুঃ পলদ্বং শৃন্যান্রহ ধৃত্যাপ্ত। 
শোধনৎ তথা । আুঃপলং শোধনোন- 

মেবং, চক্রার্ধশোধনং ॥ চক্রার্দশোধনে 

ত্বেকরাশে দ্বাদিখ্রহে মতি। এক্কস্যাধিক- 
বীর্ধ্যন্য হানিং সত্যঃ প্রভাসতে ॥ আয়ুঃ- 

পলৎ হত স্থীয়ৈগ ৈর্যেগ্ৈহ কলা- 
' দিভিঃ। যক্ট্যাপ্তং ৬০ তত পুনঃ সূর্ধ্য- 
সহআ১২০০০৩৫ নমাদয়ঃ [ তনোরাযুঃ- 

পলং সুধ্যসহতআ। ১২০৭৭ পু: সমাদয়ঃ। 

চেল্লু্ৎ বলবদেঝজ্যা রাশিভুল্যাং সমা- 
স্তথ॥ ছাদশাহতভাগদ্যৈদিনাদৈ্চ1পি 
হযুতাঃ 1 এবহ সুর্যযাছিলঘানামহশাহূঃ 

প্রন্ফুটহ ভবেৎ সৃচ্চান্তরিতথেটস্য 

কলা আয়ুঃপলহ ভবেহ। তচ্েৎ যড়্ভঃ 
কলানূনেহ তদ! তাং দিগুণাচ্যুতং ॥ 

অথবা ! হুনীচান্তরিতঃ খেটঃ সধড্লঃ 

নকলীকৃতঃ'। আঁয়ুঃপলমিদং প্রা 
জের্য়ং পৈপানিকত্রয়ে ॥ ব্র্যৎশোনং শত্র' 
ভস্থপ্য বিনারমযুঃ পলই | অন্তগমা 

* দ্বিভাগ্রোনৎ হিত্বা গুক্রশনৈশ্চরৌ ॥ 

একপ্য যদি খেটসা ভ্রাংশার্দহানিমন্উবঃ। 

অধিকৈকা তদ| হানিঃ কর্তব্যাত্র বিগ' 

শ্চিতা ॥ চক্রার্ধশে[ধনহ কার্য পুর্বাবং 

সতিসম্ভবে। এবমায়ুঃপলং পৈণডে জীবঃ 
প্রোক্তে নিসর্গজে ॥ পৈগুহ যধাগতং 

সৌরের্ডনোরবরবিংশাহশ বডি তং | চত্রামা 

বেদভাগাঢ্যং ভূগোবিবংশাংশ২ও সংযত 
কুজগুরবেবারুগাং৪শোনহ জ্যার্দং ৩ 
শরাংশযুক । আয়ুঃপলং নিদরগাধযে 
রবিকব্যের্থাগতৎ | দশাংশোনদনং 

জ্ঞ্য জীবস্য বিদ্দশাংশকহ | দশাংশং 

ভূমিপুত্রস্য বিংশত্যংশং নিশাপতেঃ £ 

দশস্রং শ্রুতিভি্ক্ডৎ শনেরায়ুংপনং 
ভবেহ। জীবোজ্ং সগ্ডভাগোনং মর্বোধা 

মায়ুষঃ পলং॥ আয়ুঃপলনা খারা 
দিগ্ভাগেন ১০৮০০ সমাধুতৎ ॥ ইথ- 

মায়ুপলৎ খান্টদশাণ্তৎ ১০৮৭ দ্যা 
সমাদিকং॥ পৈগুনৈসর্গ্চজীবোক্তে ভবে" 
দাযুঃ খগামিলাং | অথবা। রবেরামুপনং 
্রযাণ্তং বিনখাংশহ দিনাদিকং | পৈত' 

মায়ুর্ভবেদিন্দোরর্বাণগ্রৎ ৫ দ্বাদশো১২ 

ছৃতং | কুজগ্ু্ব্দোধুগেও নাগ বুধলা পথ 
ভিহ্তৎ। কবেঃ শৈল৭হতহ বিহশত্যা খা 
গুহ শোরেওরগোছূতহ ৪. বিধোরঞ 
পলহ লঙ্গং খরনৈঃ প্যা্দিনাদিকং ॥ 
নিসর্গে শশিপুজন্য রাম ও ঘং খবনোদুতং। 
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রূবিকব্যোগুণেনাপ্তৎ কুজন্ত খগ্ণোদ্ভৃতং॥ 
গুরোস্্রিদ্রৎ খচন্দ্রা১০গ্তৎ শনেম্তর্কাং৬শ- 

তোলিতৎ ॥ অথবা । আফ়ুঃপলমিনা- 
দীনাৎ খাব্দিষগ্রাগ৮৬৪ ০ভাগয়ুক । ঘিপ্সং 

সপ্তাপ্তমায়ুঃ স্যাদ্দিনাদ্যৎ জীবভাঁষিতহ ॥ 

বিরাশিলগ্রবিকলা! খখখার্ক১২০৭০হতা! 
তনোঃ। তদহশকসমং.জ্মায়ুঃ পৈপ্া- 
দিকত্রয়ে অংশতুল্যং তনোরায়ু- 
বর্বদন্তি বহবো! বুধাঃ ৷ কেচিদ্রাশি- 

মং কেচিত্তম্ত যন্তাধিপো বলী ॥ 

লগম্ফটস্ত লিপ্তাভির্ন্াদাযুদ্যচারিণাং। |" 
প্রত্যেক চন্দ্রলিপ্াভি ২১৬০০০ ভরঁজেদৃ- 

বর্ধাধিকৎ ভবে ॥ঢ অনেন হীনস্বস্বাযু- 
ঁযনে পাপণ্রহে সতি। দৃক্টে তু সৌস্য- 
খেটেন তত্যার্দেন তদ। বিষুক্ ॥ ব্যাখান- 
মুৎপলক্যৈব বৃহজ্জাতকভাধিতং। কেচিৎ 
প্রাহ্লমরাশিং ত্যস্! লিপ্তাদিকা ক্রিয়! ॥ 
অন্যে লগনস্থপাঁপস্ত ভাবৌগথফলতাড়িতৎ। 
পুরাপ্তৎ শোধ্যমাধুর্বৎ , তৎ বষ্যাপ্তং 
বিশোধয়েখ / তত্রাপি লগ্নে পাপৌ চে 
খলিষ্ঠশ্ত ফলেন তৎ।.সাঁম্যে পু্টফলে- 
নৈব ক্রিয়। কার্ধযা বিচক্ষণৈঃ £ পাপেহপি 

লগ্নে লগেশে ন কর্তব্য হিয়ং ভরিয়া । 
অংশায়ুমি ন কার্য্ৈবং হানিঃ প্রাজ্যেঃ 
কথঞ্চন ॥ লগ্রন্থ বীর্ধযাদংশোখহ পৈশুহ 

ভানোক্বলাধিকাৎ । নিসর্গোহয়ং বিধো- 

বীধ্যাদায়ং সাধ্যহ বিচক্ষীণৈহ ত তয় 
স্চেদ্বলহীনাঃ স্যুজীবোজহ সাঁধয়েতছা। 

লম্লেন্বোর্লদিভাষোশ্5 - ফুর্যেন্ছোহ সম 
বীর্ঘাছোঃ ৪ তদায়ুছে! যদৈক্যার্ডৎ তছৃজহ 

শ্রীধরাদিভিঃ। নাক্ষত্রসাবনাদায়ুঃ পৃথকৃ- 
শৃন্যনগাংশকৈঃ ॥ সাকিূর্ধ্য।/ংশকৈ- 

১২৮হনিং লৌরং বর্ষাদিকং ভবে ৫ 
পথ্যাশিনঃ সধর্পা যে সচ্ছীলাঢ্যা জিতে- 

* ত্ডিয়াঃ। গুরুদেবদ্ধিজে ভক্ঞান্তেযামেবায়ু- 
রীরিতং ॥ যে পাপা লুব্ধকুপণা দেব-' 

ব্রাহ্ধণনিন্দকাঃ। বন্ধুপুর্বন্গনাসক্তান্তেযাং 
যৃত্যুরকালজঃ ॥ ইতি তোধণ্যামারুর্দায়া- 

ধ্যায়ঃ 7 

পরযাযুষঃ -(পুহ) অসনবৃক্ষঃ। ইতি শব্দ- 

চন্দ্রিকা॥ . 

পরমার্থ; (পুং) উৎকৃবস্তু। যথার্থঃ। যথ|। 
, প্রপধে যদি"বর্তেত নিবর্ভেত ন সংশয়ঃ। 

. মায়ামাত্রমিদৎ দৈতমদ্বৈতং পরঘার্ধতঃ ॥ 
ইতি মাগুক্যবার্তিকং 1 

পরমাহতঃ (পুহ) জৈনরাজর্ধিবিশেষঃ ৷ ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পরহৃত্যুঃ ( পুং) কাকঃ | পরেভ্যো হ্বতরন্ত ॥ 

ইতি ভ্রিকাণডশেবঃ ॥ 
পরমেশ্বরঃ (পুহ) শিবঃ ॥ ইতি হলারুধঃ 

বিধুঃ। যথা। ইদন্ত দ্বাদূশং প্রোক্তং 

পত্রৎ বৈ কেশবস্য হি। দ্বাদশারহ তথা 

চক্রহ যন্নাভিদ্বিতুজং তথা ॥ তরিব্যুহত্ত্বেক- 

মুত্তিশ্চ তথোক্তঃ পরমেশ্বরঃ 1 ইতি 
বামনে ৫৮ অধ্যায়ঃ ৪ 

পরমেঠিনী (ত্র) ভ্রাহ্মী॥ বামনহাটা ইতি 
' ভাঙা? ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ পরমেঠিনঃ 
শক্তিশ্চ ৪ 

পরমেছী [নু] পহে) ব্রঙ্গা। ইহামরহ ও 
জিলঃ | ইতি হেলচন্ুঃ £ শালগ্রান 
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বিশেষঃ। যথা। পরমেষ্ঠী চ শুল্লাভঃ | পরষ্পরাকং (ক্রী ) বজ্ঞার্থপতুহননং | তং 
পদ্মচক্রপমন্থিতঃ। চিত্রাক্ৃতিস্তথা- পৃষ্ঠে পর্যায় | শননৎ ২ আোক্ষণৎ ৩1 ইভা, 

গুধিরধাতিপুফচলং। পরমে্ী লোহি- 
তাঁভশচক্রমেকং তথা যুতৎ। বিশ্বাকৃতি- 

স্তখ৷ রেখা ুধিরণতিপুক্ষলং ॥ ইতি 

অক্ষপুরাণৎ ॥ পরমেন্ী চ শুর্লাভশ্ক্র- 
পন্মলমদ্থিতঃ। স বর্ভলন্তখ! পীতঃ পৃষ্ঠে 
চ শুধিরং প্রুবহ ॥ ইতি পুরাণুমৎগ্রহঃ ॥ 

পরমেঠী ভু রক্তাভশ্চক্রপন্মদযিতঃ । 
দ্বিধাকৃতস্তথ পৃষ্ঠে শধিরঞাপি বর্ত লং ॥ 

পীতবর্ণযুতো বাপি ভুক্তিযুক্তিবরপ্রদঃ ॥ 

ইতি বৈশ্বানরসংহিতা ॥ঞ। গুরুবিশেষঃ। 
যথা ॥ আঁদে। সর্বত্র দেবেশি মস্ত্রদঃ 
পরমে! গুরুঃ॥ পরাপরগুরুত্বং হি পর- 

মেষ্টী ত্বহৎ গুরুঃ ॥ ইতি বৃহন্নীলতন্ত্রে 
২ পটল ॥ মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তে। 

মন্ত্রস্ত পরমো গুরুঃ। পরাপরগুকুত্বং 

ছি পরগেঠিগুরুত্বহ২ ॥ ইতি তস্্াস্তরং ॥ 
পরস্পর (গুহ) প্রপৌ্রাদিঃ॥ স্ৃগভেদঃ । 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ প্রপৌজতনয়ঃ 1 ইতি 
মেদিনী ॥ 

পরম্পরা (জ্ত্রী) অন্ধয়ঃ। সন্তানঃ | বধ 

হিংসা । ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 পরীপাটা। 

অনুক্রমঃ। ইতি শব্দরহাবলী 7 বথ|। 

ইমহ বিবস্বতে যোগৎ শ্রোক্তবানহ- 

মব্যয়ং | বিবস্বান্ মনবে প্রাহ সন্ুরিক্কঁ 

কবেহব্রবীৎ ? এবং পরম্পরাপ্রাপ্তহ 

তথা রার্য়ে। বিছুঃ॥স কাঁলেনেহ মহতা! 
যোগো নষউঃ পরস্তপ ॥ ইতি ভ্ীভগবদৃ- 

শীতায়াং ও অধ্যায়ঃ 
তক 

' মরঃ॥ ঘাতনৎ ৪ বধঃ ৫1 ইতি শব 

. রত্বাবলী॥ ? 

পরম্পরীণং (তরি) পরম্পরাপ্রাপ্তং। যথা । 

লক্ষনীৎ পরম্পরীণাৎ ত্বৎ পুভ্রপৌত্রীণতং 
নয়। ইতি ভন্টিঃ ॥ পু 

পররুঃ (পু ) কেশরাজঃ | ইতি তরিকা . 

শেষঃ॥ 
পরলোকঃ (পু ) লোৌকান্তরৎ। তকচ স্বর্গাদি। 

উিষখ!। সংজ্ঞানাকলভূয়িষ্পাছুবৈমতাদেত 
যহ। লোকে প্রয়াতি পন্থানং পরলোবেন 

তৎ কুতঃ ॥ ইতি নৈষধঃ ॥ 
পরলোকগমঃ (পুৎ) স্বত্যুঃ । ইতি হে 

চন্দ্রঃ ॥ 
পরবশঃ (তরি) অন্যবশীভূত?॥ ততপর্যায়!। 

পরায়ভঃ ২ পরাধীনঃ ৩ পরচ্ছদঃ ৪ 

পরবান্ &1 ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

পর্বাণিই ( পুহ ) ধর্মধ্ক্ষঃ | বহুদরঃ। ইতি 
মেদিনী | কার্ডিকেয়বাহনে! মযূরঃ| ইতি 
শব্দমাল! ॥ 

পরবান্ [ৎ] (ত্রি) পরাধীনঃ। ইত্য' 
অরহ 

পরত্রতঃ (গুহ ) ধতরাষট্রঃ । ইতি শব্দ 
বলী ॥ 

পরশৎ (ক্র) রহবিশেষ:॥ বধা। গুজা" 
মাণিক্যপরশমণিরত্রকরান্থিতহ 1 হু 

শুভ্রহরিদ্রক্রমশিরাজিবিরাজিভহ ৪ ইতি 
ত্রহ্মবৈবর্তে উকৃষঃজশ্রখণ্ডে ৪ বধ্যা: | 

পরশব্যং (ভরি) পরশবে হিতহ। তদৈ 
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, হিতাদাবুদন্তগবাঁদের্য। ঠা ক্ষিপ্ত- 
- সারদুন্রৎ ॥ 

পরশুঃ (পু) অন্রবিশেষঃ 1 ঈদ ইতি 
ভাষা ॥ তৎুপর্ায়ঃ | পশু ২ পরশ্বধঃত 

পর্ধধ: ৪.. স্বধিতিঃ ৫ ঠা: ৬। ইতি 
_ হেমচন্দ্রহ ॥ 

পরশুধরঃ ( পুহ ) গ্রণেশঃ ॥ ইডি হলাযুধঃ ॥ 
পরশুরাম ( পুং ) ভগবতঃ যোড়শাবতারঃ 

যথা । আবতারে ষোঁড়শমে পশ্যন্ বঙ্গ- 

,দ্রাহো! নৃপান্। ভরিঃসপ্তরুত্বঃ কুগিতে! 
নিঃক্ষভ্রামকরোম্মহীহ ॥ ইতি শ্ীভাগবতে 
১ ক্বদ্ধে ২ অধ্যায়ঃ | তৎপধ্যায়ঃ। জাম- 

দগ্্যঃ ২ পণুরামঃ ৩ পরশুরামকঃ ৪ 
ভার্গবঃ ৫ ভগুপতিঃ ৬ ভূগুলাপতিহ ৭1 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ অস্যোৎপত্যাদিকং 
যথা। 'মার্কপেয় উবাঁচ। অথ কালে 
ব্যতীতে ভু জমদগ্িরে্মহাতপাঃ | বিদর্ভ- 
রাজন্য হুতাৎ প্রঘত্েন জিতাহ স্থয়ং ॥ 

ভার্ধ্যার্থে" প্রতিজগ্রাহ রেণুকাৎ লক্ষণাঁ- 
ম্বিতাং। দা তল্মাৎ সুম্থবে পুভ্ান্ চতুরে! 
বেদসন্মতান্ ৪ ক্ুষণুত্তৎ স্ুষেণঞ্চ বিশ্ব 
বিশ্বাবন্ত্তথী ॥ পশ্চভিস্যাং স্ব়ৎ জজ্ঞে 

ভগবান্ মধুসুদনঃ ॥. কার্ভবীর্ধ্যবধায়াঁও 
শক্রাদ্যৈঃ সকলৈঃ হ্থারৈঃ । যাঁচিতঃ 

পঞ্চম সোহভুভেযাং রামাহয়ন্ত যঃ এ 

ভাঁরাবতরণীর্থা় জাতঃ প্রশুনা নহ। 

সহজঃ পরশুস্তপ্য তহ জহাতি কদাচ 

1 ন॥ অয় নিজপিতামঘশ্চক্ুভ্াভিবিপ- 
খ্যয়াৎ | ভ্রানণহ ক্ষজিয়াচারো রামোইইশ 

জ্ুরকর্শকৃৎ £ স বেদানধিলান্ জ্ঞাত 

ধনুর্বেদাংস্চ অর্বশঃ1 শ্বভাতাঁৎ কত 
কৃত্যোইভূদেদবিদ্যাবিশারদঃ ॥ . ইতি 
কালিকাপুরাণে ৮৫ অব্যারঃ ॥ অব- 
শিং পাদ্মোততরখণ্ডে ৫০ অধ্যায়ে 
দ্রষব্যং 

পরশ্বঃ [স্] ব্য শ্বঃ পরধিনং আঁগামি- 
দিলা পরদিনং | ইত্ামরঃ 4 অন্য 
টাক! পরশ্বঃশব্দে দ্রব্য! । গতদিনাৎ 

পূর্ববদিনং | পর্মইতি ভাষা ।-বথা। 
পরশ্বশ্চ মহীভাগ স্নাতুৎ গঙগাহ্দৎ গত । 

অবতীর্ণা বিরুষ্টাম্মি বৃদ্ধনাগেন কেনচিৎ 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে অবীক্ষিচ্চরিতং ॥ 

পরশ্বধঃ ( পুং ) কু্ঠারঃ ॥ ইত্যমরঃ ॥ 
পরসংজ্ঞকঃ (দু) জা ইতি শব 

বলী॥ 

পরন্বধঃ ( পুৎ ) পরশ্বধঃ 1 রি ইত্যমর- 
টীকায়াৎ বায়মুকুটঃ ॥ 

পরম্পরৎ (ভরি) অন্যোন্যৎ | ইতরেতরৎ | 
যথা । বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্সৈঃ 
পুষ্পৈ: সরোজৈশ্চ নিলীনভূদৈঃ | পর- 
স্পরাৎ বিস্ময়বন্তি লনীমালোকয়াঞ্চত্রু- 

রিবাদরেণ ॥ ইতি ভটিদ্বিতীয়সর্গঃ ৪ 

পরট্মৈপদং (ক্রী ) দশলকারাণাং প্রত্যেক 
পুর্্বনববিভক্ঞয়ঃ॥ যখা। লড়াদিবু পুর্বে 
নব পরন্মৈপদং পরে নব আত্মনেপদং 

পরিভাষ্যন্তে ॥? ইতি সংকিগুসারব্যণ 

করণৎ ॥ বোপদেবেনাস্য পসহজ্ঞা কতা 
যথা॥। নবশঃ পলে ধ্রিতোহন্াভিজ্যাং 
ঘে। ইতি নুগ্ধবোধব্যাকরণৎ £ 

পরক্ষেত্রধ (জী) পরপত্থী। পরুশরীরহ ! 
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গরভূমিঃ॥ যথা। বৃষাঁপেহি পরক্ষেত্রা- 

দায়াতি ক্ষেত্ররক্ষক$ । ইতি চন্দরালোকঃ ॥ 

পরা ব্য বিমোক্ষত | প্রাঁধান্যৎ। প্রাতি- 

লোম্যৎ। ধর্ষণৎ। আভিমুখ্যং | ভূশার্থৎ। 

বিজ্রমঃ ! গতিঃ। বধঃ। ইতি মেদিনী | 

উপনর্গবিশেষঃ | অস্যার্থঃ। ভঙ্গঃ | অনা- 

দরঃ। প্রত্যারৃতিঃ। ন্যগ্ভাবঃ। ইতি 

মুদ্ধবোধটীকায়াং ছুর্গাদীসঃ ॥ 

পরা (ভ্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কোটকী। ইতি রাজ- 
নির্ধন্টঃ॥ নাভিরূপমূলাধারাৎ প্রথমোদিত- 

নাদস্বরূপবর্ণঃ | যথ।। সুলাধারাৎ প্রথম- 
মুদিতো যন্ত ভাবঃ পরাখ্যঃ। ইত্যলঙ্কার- 

কৌস্্ভে ১ কিরণঃ ॥ 

পরাকঃ (পুহ) ভ্রতবিশেষঃ॥ খড়গঃ। ইতি 

মেদিনী ॥ ক্ষুদ্রঃ। রোগবিশেষঃ। জন্ত- 
বিশেষঃ ॥ ইতি বিশ্বঃ ॥ % ॥ পরাকত্রত- 

মাহ মনুঃ। ষ্তাত্মনোহপ্রধত্তস্য দ্বাদশাহ- 

মভোজনৎ । পরাকো। নাম কৃচ্ছোইয়ং 

সর্বপাপাপনোদনঃ॥ পরাকে পঞ্চ ধেনবঃ 

পরাকম্য শ্রাজাপত্যপঞ্চকতুল্যত্বাৎ ॥ 

যথা, অঙ্গিরাঃ | ফড়ুভি্বর্ধেঃ বুদ্দুচারী 
ত্রহ্গহা ভু বিশুধ্যতি | সাঁসি মাসি পরা- 

কেণ ত্রিভিব্র্ষৈর্বযপোহতি ॥ অত্র ড়ৃভি' 

ধর্বর্ষেহ সাশঈতিশতপ্রাজাপত্যানি পূর্ব্ব- 
সুক্তানি তথ! প্রতিমাস্তেকেকপরাকেণ 

বর্ষে দ্বাদশ পরাকাঃ বর্ধত্রয়ে যট্তরিংশৎ 
পরাকাঁঃ ॥ ততশ্চ যট্ত্রিংশৎ পরা" 

কাশীত্যুন্তর প্রাজাপত্যশতয়োঃ প্রত্যেকহ 

ত্র্ধবধপাপক্ষয়ৈককাধ্যকরত্বাৎ তুল্য- 

বং বুত্িংশতশ্চ পঞ্চগুণনশত্যুতরশতং 

ভবতীতি। অতঃ প্রাজাপত্যপঞ্চকতুনযঃ 

পরাকঃ ॥ ইতি প্রায়স্চিভতত্হ ৪৪1 

দার্শশাহোপবাদেন পরাকঃ সর্বপাপহ। 

এটকৈকং বর্ধয়ে পিগুৎ শুরু কৃষ্ণ চ 

হ্ীসয়েৎ ॥ ইতি গরুড়পুরাণে পরায়শ্চিত 

প্রকরণৎ ॥ 

পরাক্[ চ্](ব্রি) পরা অঞ্চতি। গ্রতিলোম, 

গমনাশ্রয়ঃ। ইত্যঞ্চধাতোঃ কিপ্গ্রতায় 

নিষ্পনঃ ॥ 

পরাক্পু্পী [্ত্রী) অপাঁমার্গঃ। ইতি রার' 

নির্ধন্টঃ ॥ 

পরাক্রমঃ (পু) পরাক্রম্যতেহনেন। তত" 

পর্ধ্যায়ঃ । ভ্রবিণৎ ২ তরঃ ও মহ ৪ 

বলৎ ৫ শৌধ্যং ৬ স্থান ৭ শুগ্নং ৮ 

শক্তিঃ৯ প্রাণ ১০1 ইত্যমরঃ সহঃ ১১ 

শৃত্ম ১২ সামর্ধ্যৎ ১৩৫ ইতি শব 

লী ॥বিক্রমঃ ॥ উদেঘাগঃ । ইতি যেদিনী। 

নিক্রান্তিঃ॥ ইতি শব্দরত্বাবলী 

পরাগঃ ( পু ) পুঙ্পধুলিঃ | তৎপর্যায়। ! 

হুমনোরজঃ২ কৌন্ুমরেণুঃ৩। ইতামর/। 

পষ্পরেণুঃ৪। ইতি শব্দরহথাবলী' ঘুরি! 
্ানীয়দেবযং॥ গিরিপ্রভেদঃ ॥ বিখ্যাডিঃ 

উপরাগঃ এ চন্দনং ॥ ইতি নেদিণ 

স্বচ্ন্দগমনৎ £ ইতি শব্দরদ্াবলী ৪ 

পরাঙগদহ (পুহ) শিবঃ। ইতি শব্দমাল।। 

পরাঙ্গবঃ ( পু) সমুন্্রঃ। ইতি ভ্রিকাওশেঞ? 

পরাুখঃ (তরি) বিদুখঃ তহপর্বযায়হ পর 

চীনহ ২। ইত্যমরঃ ঘ 

পরাচিতঃ (তরি) পরপুউঃ ॥ পরছারা প্রতি 

পালিতঃ | তৎপর্্যায়ঃ ॥ পরিদ্ব্া ২ 
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পরজাতঃ ৩ পরৈধিতঃ ৪ | ইত্যমরঃ 

পরিক্ষন্দঃ ৫1 ইতি ভরতঃ 

পরাটীনঃ (তরি) পরাখুখঃ | ইত্যমরং ॥ 
পরাজয়ঃ ( পুং ) রণে ভঙ্গঃ। ইত্যগরঃ ॥ তহ- 

পর্ধচায়ঠ 1 ভর্গঃ ২ হারী ৩ হারিঃ ৪ পরা 

,  ভবঃ ৫1 ইতি শব্দরহ্বাবলী ॥ 

প্রাজিতঃ (রি) কৃতপরাজয়ঃ। হারিতহ। 

তথ্পর্যাযঃ | পরাভূতঃ ২ বিজিতঃ ৩ 

নিজিতঃ ৪ জিতঃ ৫1 ইতি শব্দরদ্বা- 
বলী। ূ 

পরা্ঃ € পু ) তৈলবন্ত্রঃ । ফেনঃ। ছুরিকা- 
দলং । ইতি শব্দরত্বাবলী | 

পরাৎপরঃ (পু) শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠঃ| সচ 

শ্রীকৃষ্ণ: 1 যথা । দেবাঃ কালিস্ত কালো- 

হুহৎ বিধাতুধিধিরেব চ ॥ ংহারকর্তঃ 

হহর্ভ। পাতুঃ পাতা পরাৎ্পরঠ ॥ ইতি 
১. অ্রহ্ধবৈবর্তে শ্রীরুকণজন্মথণ্ডে ৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

পরাৎপ্রিয়ঃ (পু) তৃণবিশেষঃ | উনগু ইতি 
ভাষ!। ইতি অব্দচন্ড্রিকা ॥ 

পীরাদনহ (পুং), পারনীকঘোটকঃ। 

ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পরাধীন (তরি) পরবশঃ | তততপর্ধযায়ঃ ।'পর- 
তন্তু ২ পরবান্ ৩ নাথবান্ ৪1 ইত্য- 

অবঃ তশ্কয জীবন্মৃতত্বং যখ!। স্বাধীন- 
বৃভেঃ সীফল্যৎ ন পরাধীনব্র্ডিতা॥ যে 

পরাধীলবর্মাণে। জীবস্তোৎপি চ তে 
মৃতা:॥ ইতি গরুড়পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

পর্ধানস৷ (ক্র) চিকিৎসা । ইতি শব্দচক্দরিকা, 
গ্রান্নৎ (ক্রী) অন্যস্বাসিকভক্তপিষ্উকাদি ॥ 

প্রকর্তৃকশস্পকজদ্রব্যশ্বাত্রৎ প্র 

ইতি 

স্পষ্টাম্নৎ ৷ তস্য ত্যাজ্যত্বং বথা। পরান্ৎ 
-পরবাঁসশ্চ নিত্য ধশ্মরতত্ত্যজেৎ | ইতি 

স্যৃতিঃ ॥ সংবমদিনে তস্ত ত্যাজ্যত্বং যথা । 

কাংস্যৎ মাংসহ মসুরঞ্চ চণকৎ কোর- 

দুষক ্ শাক মধু পরান: ত্যজেছুপ- 

বসন্ স্তিয়ং [ *্ছ 1 পাঁরণদিনে তস্য 

ত্যাজ্যত্বং যথা । অভ্যঙ্সঞ পরানঞ্চ তৈলুং 
নির্মাল্যলঙ্নৎ ! তুলসীচয়নৎ দ্যুতং 

পুনর্ভোজনমেব চ ॥ বস্ত্রপীড়াৎ তথা 

ক্ষারং দ্বাদশ্যাৎ বর্রয়েদূর্ধর ॥ ক্ষ) 

তন্তোকুর্বাগাদেবিফলত্বং যথা । পরপাকেন 
জুউস্ত দ্বিজস্ত গৃহমেধিনঃ | ইঞ্টৎ দত্তং 
তপোহ্ধীতং যন্ত্িং তন্য তদ্ভবেৎ ॥ 1 

তত্তৃভ! পুভ্রোৎপাদনে দোষে! যথা । 

বম্যান্নেন ভু ভূক্তেন ভাধ্যা২ সমধি- 

গচ্ছতি। যস্যান্গং তস্য তে পুত্র! অন্না- 
দ্রেতঃ প্রবর্ততে ॥ * ॥ ত্রাহ্গণাদিন্বাণি- 

কান্ভোজনে দোষে বথা। ব্রাঙ্মণানেন 

দারিদ্র্যৎ ক্ষভিয়ান্নেন প্রেষ্যতাং | বৈশ্যা- 

নেন তু শৃদ্রত্বং শৃদ্রানৈর্নরক ব্রজেৎ ॥ 
ইত্যেকাদশীতত্বৎ 1 ক্ষ ॥ পরাশ্রভোজনেন 

তীর্থগমনে ফলস্যাল্ত্বৎ যথা । যোড়- 

শাংশৎ স লভতে যঃ পরীান্নেন গচ্ছতি | 

অর্ধং তীর্থফলৎ তস্য ঘঃ প্রনঙ্গেন 

গচ্ছতি ॥ ইতি .প্রায়শ্চিভ্তত্বৎ [ক ॥ 

মহাগুরুনিপাতে তন্য ত্যাজ্যত্বৎ যথখ!। 

অন্যত্রান্ং পরার গম্ধং মাল্যঞচ নৈধুনং ] 
বঙ্জরয়েদূণ্তরুপাতে তু যাবৎ পর্ণো ন বৃহ" 

সরঃ ]-ইতি শুদ্ধিতত্বং [৬1 তস্তোজু- 

মন্্রদিদ্ধিহানির্থ। লিহ্বা দদ্ধা পরান্েন 
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করে দগ্ধে প্রতিগ্রহাৎ। যনে দগ্ধৎ 

পরক্ত্রীভিঃ .কথৎ দিদ্ধিবর্বরাননে ॥ ইতি 
তন্ত্র ॥ ক্* ॥ তন্তোজনে প্রতিপ্রসবে! 

যথা। গুর্ব্বন্নৎ মাতুলানৎ ব! শ্বশুরাম্নৎ 

তখৈব চ। পিতুঃ পুভ্রস্য চৈবানং ন 
পরান্বমিতি শ্মৃতিঃ ॥ ইত্যেকাঁদশীতত্বৎ ॥ . 

পরাম্নঃ (তরি) পরান্নোপজীবী । তৎপর্য্যায়ঃ॥ 

পরপিগাদঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

পরাপৎ (ভ্রি) পরেপৎ। ইতি সিদ্ধান্ত- 

কৌমুদী॥ 
পরাপরং (ক্লী) পরূযকৎ | ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পরমপরঞ্চ ॥ ্ 

পরাপরগুর্ ( পুখ ) গুরুবিশেষঃ। স তু 

ভগবতী। অন্য প্রনাণং পরমেটিশব্দে , 
দ্রন্টব্যং ॥ 

পরাভবঃ (পুহ) তিরস্কারং | বিনাশঃ॥ ইতি 
মেদিনী ॥ আদ্যম্য পর্যায়ঃ। ন্যকারঃ ২ 

বান্ ইতি জ্ঞান বা। ইতি সিদ্ধান্তমুক্ঞা- 
বলী ॥ ন চানুমিতে। ব্যাপারঃ। যথা। 

ব্যাপারস্ত পরামর্শঃ করণহ ব্যাপ্ডিধী 

ভবে ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ অন্তার্ঘঃ। 

অনুমায়ামনুমিতে। ব্যাপ্তিজ্বানং কারণং 

পরামর্শে ব্যাপারঃ1 তথ! হি। বেন পুক' 
ষেণ মহানসাদো ধূমে বহের্াততিগহীতা 

পশ্চাচ্চ স এব পুরুষ: কচিৎ পর্বতাণে 
অবিচ্ছিন্নসূলাং ধুমরেখাহ পশ্যতি তা 
নন্তরৎ ধুমে! বহ্ছিব্যাপ্য ইত্যেবং রূপং 

ব্যাপ্তিম্ররণৎ তস্য পুরুষস্য ভথতি 
পশ্চাচ্চ বহ্ছিব্যাপ্যধুমবান্ পর্দত ইতি 

জ্ঞান ভবতি সএব পরামর্শ ইত্যুচ্যতে। 
ইতি মিদ্ধান্তনুক্তবিলী ॥ 

পরাগ্ভতৎ (ক্লী) বর্ষণৎ ॥ ইতি ভিকাও' 

শেষ ॥ 

' প্ররায়ন্টঃ (তি) সন্থদ্ধঃ। সষযু্তঃ | ঘথা। 

তিরক্রিয়া ৩ পরিভাবঃ ৪ বিপ্রকারঃ ৫ ; 

পবিভবঃ ৬ অভিভবঃ ৭ অত্যাকারঃ ৮ | 

নিকাঁরং ৯। ইতি হেমচক্জুঃ £ 

পরাভুতঃ (ত্বি) পরাজিত: | ইত্যমরই £ 

পরামর্শ; (খু) যুক্তি 1 বিবেচনহ ॥ তহ- 

পর্ধ্যায়ঃ। বিতর্ক ২ উ্মযনহ ৩ বিম- 

্রণহ ৪ অধ্যাহারঃ ৫ তর্বঃ ৬ উহঃ ভহঃ ৭। 

ইতি হেমচভ্ুঃ £ ব্যান্তিবিশিষ্টপক্ষক্াত : 

জ্ঞানহ | যথা । ব্যাপ্যঙ্্া পঙ্ষপরর্মহদীহ 

পরামর্শ উচ্যতে 1 ইতি ভাযাপরিচ্ছেছ হ 
রঃ 

1 

অস্তার্থহ ব্যাপ্রিবিশিউন্য পহছেণ সহ ১ পরায় 
ইশিষ্যাব্থাহিজ্ঞানমন্রমিতিজনকহ তি 

ব্যাগ্যঃ পক্ষে ইতি জাল্ছ পক্ষে আাপ্য 

খ্ 

ঃ 

ব্লেশকপ্বিপাকাশমৈরপরায্টঃ। ইতি 
কুন্যাগুলিকারিকাবাখ্যানে রাম? 

কুতপরামর্রহ। বিবেচিতঃ। ইতি পরা 
পূর্বয়শধাতোঃ  বর্শনি  জগ্রহা্েন 
মিদ্ধঃ ॥ 

পরায়ণহ (ভি) আলঙ্গবচলহ | ইত্যনর « 
পরহ কেবলময়ননাসজিদ্বানমিত্ি পর 
স্ণহ | অঙ্ধা ধর্পলাদণো প্রর্টীসিভঃ। 
ইতি ভরতহ £ আশ্ররঃ। ছছপহহ। 

নঅভীষটহ € ইতি মেদিনা £ 

(তি) পরান 1 হা হা 

বশাহীনচ্ছম্দবন্ত প্রনেপরে | ইতি হে 

চর 

খং 
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পবারি ব্য' পূর্ববতরবতসরঃ। ' গততৃতীয়বর্ষঃ | 
ইতাম্রভরতৌ। ॥ পরশত্রৌ তরি ॥ 

পরারিতুঃ (ব্রি) ু র্ধ্বতরবৎসরসন্্ধী। পরারি- 

তব ইত্যর্থে প্রতায়নি্পনঃ 1 ইতি 
ব্যাকরণ, 

পবারুঃ (পু২) কারবেলঃ। রি তিকাণ- 

1 শেষ ॥ 

পরাক্কঃ € গুহ): প্রস্তরঃ | ইত ত্রিকাণু- 

শেষঃ'॥ * 

পরার্ধং ( ক্রী ) দশমধ্যসহখ্যা । লক্ষলক্ষ- 

কোটি । ইদং চরমসংখ্যা অশ্টাঁদশাঙ্ক: 
পর্যস্তং | .ইতি হেমচন্দ্রঃ বার ॥ 

ত্রন্ধণ আয়ুযোহ্ধহ | যথা | নিজেন তস্য 
" মানেন চারুর্বর্বশতং স্মৃতং ৷ তণ্ পরাখ্যং 

-তদ্ধঞ্চ পরার্দমভিবীয়তে ॥ ইতি কৌন 

৫ অধ্যায়ঃ ॥ 

পরাদ্ধ্যঃ (ত্রি) প্রধানঃ | 

মরঃ ॥- 
পরাবতৎ (কী) পরূষকং। ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ 

পরাবর্তঃ (পু ) পরিবর্তঃ | বিনিষয়ঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পবাবহঃ ( পুং) সগ্ুবাযুন্তর্তয়প্তমবায়ুঃ । » 

ভু পরিবহবায়োবি্ধস্থিতঃ ! ইতি সিদ্ধান্ত- 

শিরোমণিহ 1 

পরাবিদ্ধঃ ( পুৎ ) কুবেরঃ | ইতি শব্দমাল! ॥ 
পরাবেদী (স্ত্রী) বৃহতী । ইতি কেচিৎ | 

পরাশ্রঃ (পু) ব্যামপিতা | শক্তিমুনিপুভ্রঃ ৰ 

যথা। সৃতং তজনয়চ্ছক্তেরদৃশ্যন্তী পরা- 

শব । কালী পরাশরাৎ জজ্ঞে কৃষ্ণদৈপাঁ 

যনহ যুনিৎ £ ইত্যগ্রিপুরাণহ ॥ 

শ্রেষ্ঠঃ। ইত্য- 

পরাশরী [ন্] (পু) পারাশ্রী। চতুর্ধা- 
অমী। পরাশরেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসৃত্রং 
পারাশরং তদ্দিদ্যতেইস্যাধ্যয়নায়েতি বই. 

ইন্চ।. পরাশরীতি ' হুন্বাদিশ্চ। বা 

মরটাকায়াং ভরতঃ ॥ ৮ 

পরাশ্রয়। (স্ত্রী ) বৃক্ষোপরিজাতিলতাবিশেষঃ.1 

পরদাড়া ইতি ভাষা ।, তৎপর্য্যায়িঃ। 

বন্দা ২ বৃক্ষাদনী ৩ বুক্ষরুহা ৪ জীব- 

্তিকা € বশিনী ৬ পুক্রিণী ৭ বন্দ্যা ৮ 

পরপুষ! ৯। ইতি শব্দচন্দ্রিকা ॥ 

পরাবনহ (ক্লী ) মারণৎ ) বধঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
পরান্থঃ (তরি) মৃতঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

পরাস্ত (ভ্ত্রী) ম্ৃতত্বং | নিদ্রাপরবশতা ॥ 

ইতি পুরাণং ॥ 

পরাক্ন্দী [ন্ ] (পু) চৌরঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

পরাস্তং (ব্রি) নিরস্তং। পরাজিতং | যথা। 

্ীর্গিরান্ত বরমন্ত পুনন্মাস্বীকৃতৈব পর- 
বাগপরাস্তা । ইতি নৈষধে ৫ অর্গঃ ॥ 

পরাহঃ (পুখ ) পরদিনৎ॥ যথ।। পূর্ববাছে 

তদ্দিধত্বেহপি পরাহে ত্রিসন্ধ্যব্যাপিত্বে 

পরাহ এব । ইতি পাঁবিত্রীব্রতে তিথি- 

তন্তহ ॥ 

প্রাহ্ঃ (পু) অপরাহ্ঃ | বিক্লঃ। পর্ঞ্চ 

তদহশ্চেতি কর্্মধারয়ঃ ॥ 

পরি ব্য সর্বতোভাবঃ 1 বর্জনহ 1 ব্যাথধিঃ [ 

শেষঃ। ইৎভভুতঃ| আখ্যানহ। ভাগঃ | 
-বীগ্না। আলিঙ্গনহ 1 লক্ষণং | দোবা 

খ্যানৎ | নিরসন | পৃজ11 ব্যাপ্তি: । 
ভূষণ । ইতি মেদিনী ॥ উপরমঃ। 
শোকঃ। ইতি হেমচন্দ্ুঃ ৫ সন্ভোষফভাষণং। 
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ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ উপসর্গবিশেষঃ। 
অস্যার্থ:! সর্ববতোভাঁবঃ | অতিশয়ঃ | 
বীগ্না ॥ ইথভ্তীবঃ। চিৎ ভাগঃ। 

ত্যাগঃ। নিয়মঃ | ইতি মুগ্ধবোধটাকায়াং 
ছুর্গাদাসঃ॥ 

পরিকথ। (ত্ত্রী) বাগ্রয়ভেদঃ। যথা । অথ 

বাজয়ভেদাঃ হ্যস্চম্পুঃ খণ্ডকথ! কথা। 

আখ্যায়িক! পরিকথা কলাপকবিশেষকৌ॥ 
ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পররিকম্পঃ পহ) ভয়ং | কম্পং। ইতি মেদিনী॥ 

পরিকরঃ ( পুং ) পধ্যস্কঃ। পরিবার | ইত্য- 

যর ॥ সমারম্তঃ। বৃন্দঃ| ইতি শব্দরত্রা- 
বলী | প্রগাট়গান্রিকাবন্ধঃ । বিবেকঃ। 

ইতি বিশ্বঃ ॥ সহকারী | যথা । পরিকরঃ 

সহকারী ম চ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ত্বাদিঃ | 

ইতি সামান্যনিরুক্তৌ জগদীশঃ | 
পরিকর্তা [ খ ] (পুৎ) অনুঢজ্ঞেষ্ঠে কনিষ্ঠ- 

বিবাহস্য যাজকঃ। ইত্যুদাহতত্বৎ ॥ 
পরিকর্ম [ন্] (রী) কুছ্মাদিন! শরীরশোভা- 

ধানরূপসংস্কারঃ। ইতি ভরতঃ ॥ সানো- 

দর্ভনাদি ; ইতি স্বামী ॥ শরীরসংস্কার- 

মাত্রং ॥ ইত্যন্যে ॥ তুপর্ধযায়ঃ ৷ অঙ্গ- 

অংস্কারঃ ২। ইত্যমরহ 1 প্রতিকর্্ম ৩। 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

গরিবন্ধা [ন্] (পু) পরিচাব্রকঃ। েবকই। 

ইতি রত্তমালা ॥ নর 

পরিকন্মী [ন্] (ভি) পরিকর্ম্া। ইতিহেমচন্দ্রঃ 
পরিকাজ্কিতঃ (ত্রি) তপন্থী॥' ইতি শব্দ 

রহ্বাবলী ॥ ॥ 

পরিকুটৎ (রী) পুরদ্বারকুটকৎ | ততপব্যায়ঃ 

হত্তিনথঃ ২' নগরদারকৃটকং ৩ | ইতি 
হেনচজ্ঃ ॥ 

পরিক্রমঃ (পুং) ভ্রীড়ার্থং পন্যাং গমনং। 
তৎ্পর্যায়ঃ। বিহারঃ ২" ইতামবঃ॥' 

্রদক্ষিণং। বথা। বরাহ উবাচ। শু 

ভদ্দ্রে মহাপুণ্যং পৃথিব্যাং সর্ববতো দিশং। 

পরিক্রম্য বথাধ্বানং প্রমাগগণিতং শা 

ভূম্যাঃ পরিক্রমে সম্যক্ প্রমাণ বো 

নানি চ। যষ্িকোটিনহআাণি য্টিকোট 
শতানি চ॥ তীর্ঘান্যেতাঁনি দেবাশ্চ তার 

কাশ্চ নভত্তলে | গণিতানি স্যনতান 
বায়ুন! জগদায়ুষা ॥ ভর্ষণা লোমশেনৈর 
নারদেন প্রবেণ চ। জান্ববতা সপন 

রাধণেন হনুমত! ॥ এতৈরনেকধা দেবৈ 

নসাগরবনা মহী। ক্রগিতা বালিন! চৈ 
বাহমণ্ডলরেখয়। ॥ অন্তরা্রঘণেনৈর 

হতীবেণ মহাত্মনা। তথা চপুর্বদেকেনর 
পঞ্চভিঃ পাগুনন্দনৈঃ ॥ ঘোগগিখৈত 
কৈশ্চিম্মার্কগেয়মুখৈরপি | রসি ৭ 

ক্রমিঘ্যস্তি ন পূর্বে নাপরে নাঃ ঘ্ 

সব্বলোপেতৈঃ প্রাণিভিষ্চাযবুদধিতি। 
মনসাপি ন শক্যন্তে গসনস্থ চ কা বখ। 

সপ্তদ্বীপে তু তীর্ঘানি দ্রমণীদ্ঘৎ ফ্রং 
ভবেহ। প্রাপ্যতে চাধিকং তক্ানমপুরাচা 
পরিক্রমে ॥ মথুরাং নননুপ্রাপ্য দক 

কুধ্যাৎ প্রনক্ষিণৎ | প্রদক্ষিবাূতা রে 
সপ্তন্বীপা বন্তুহ্ষবা | তল্সাহ মরবপ্রথ্ে 
সর্ববকাননিভীপৃক্থভিঃ। কর্ব্যা রি 

প্রাপ্য নরৈঃ সম্যকূ প্রদক্ষিণ [ 

বরাহপুরাণধ ॥ 



পরিগ্র ২১৪৯ গরিচ 

পরিক্রমমূহঃ (পুঁছ ) ছাঁগলঃ 1 ইতি ত্রিকাগু- 

শেষ্ঃ ॥ 

পরিক্রিয়া (ত্্রী) পরিখাজলাদিনা বেষউনং। 
তৎ্পধধ্যায়ঃ। পরিসর্পঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

শাপঃ। শপথঃ 1 ইত্যমরভরতৌ। ॥ রাঁছ্- 
বন্তুস্থভাক্ষরঃ। ইত্যজয়ঃ | 

পরিগ্রাহঃ (পুৎ) যজ্রবেদিবিশেষঃ1 ইতি 

কেচিৎ ॥ 

পরিখা (ত্ত্রী ) রাঁজধান্যাদিবেষ্উটনখাতং 1 গড়- পরিঘঃ (পু) লোহবদ্ধলগুড়ঃ | লোহময়- 
খাই ইতি খানা ইতি চ যস্তাঃ প্রসিদ্ধিঃ | 

ইতি ভরতঃ॥ তৎপধ্যায়ঃ। খেয়ং ২। 
ইত্যমরঃ ॥ তত নাঁনং বথা। প্রচ্ছে 
চ পরিখামানংৎ শতহস্তং প্রশস্তকং ৷ 

পরিতঃ শিবিরাণাঞ্চ গম্ভীর দশহন্তকৎ ॥ 

সন্কেতপর্বকখ্চৈব পরিখাদারমীপ্দিতং | 
শত্রোরগম্যৎ মিত্রন্ত গম্যমেব হৃখেন 

চ।॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে 

২০২ অধ্যায়ঃ ॥ 
পরিখ্যাতঃ (ভ্রি ) বিখ্যাতঃ। পরি সর্ববতো- 

" . ভাবেন খ্যাতঃ প্রথিতঃ। ইতি পরিপূর্ব- 
খ্যাধাতোঃ কর্তরি জরগ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

পরিগণিতঃ (ব্রি) সর্বতোভাবেন গণনা- 

. ঘুভ্তঃ ॥ যথা € পরিগণিতব্যতিরিক্তেষু 
সৎসর্গকৃতবিশেষে নাদ্ররদীক্ঃ পরিগণনাঁ- 
নর্থক্যাৎ । ইতি জীমৃতবাহনঃ & 

পরিথতঃ (তি) প্রাপ্তঃ। বিশ্বৃতঃ । জ্ঞাতঃ। 

চেগ্তিতঃ॥ ইতি মেদিনী ॥ গতঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ 7 বেগ্রিতঃ। যথা । অথ অবক্ক- 
দুকুলকুখাদিভিঃ , পরিগতৌজ্জ্লদুদ্ধত- 

. বালধিঃ। ইতি ভ ত দশমঃ সর্গই ॥ 
পরিগৃচা [্ত্রী) নারী | ইতি শব্দচন্দিকা ॥ 

পবিগ্রহঃ (পু) শ্রতিজ্রহঃ। সৈন্যপশ্চাদূ- 
ভাগঃ। পক্ভী। ভাধ্যা । পরিজনঃ | পরি- 

বাঁরঃ | আদানহ। স্বীকারিং। মূলং। কল্দ;1 
সস 

লগুড়ঃ। লোহমুখলগুড়ঃ। তত্পরধ্যায়ঃ | 

গরিঘাতনঃ২। ইত্যমরঃ ॥ পরিঘাতকঃ৩। 

ইতি শব্দরহ্বাবলী ॥ পরিঘাতিঃ। পরিতে। 

হননং 1 ইত্যমরভরতৌ। ॥ বিহ্বন্তাদি- 

সপ্তবিংশতিযোগান্তর্গত উনবিংশতি- 

বোগঃ। অর্গলঃ। ইতি মেদিনী ॥ সুদরঃ। 

শূলঃ| ইত্যজয়ঃ॥ কলসঃ। কাচঘটঃ। 

গোপুরৎ। সন্ম। ইতি শব্রত্বাবলী ॥&1 

অথ পরিঘবোগজ[তিফলং 1 উৎপত্তিকালে 

পূরিঘে। যদি স্ঠান্নবস্তারা বংশকুঠারকল্পঃ । 
অসত্যসাক্ষী ক্ষময়া বিহীনঃ স্বল্পানগু- 

ভোক্তা! বিজিতারিপক্ষঃ॥ ইতি কোর্ঠী- 

প্রদীপঃ ॥ 

পরিঘাতঃ (পুং) অস্ত্রং | হননং । ইতি 
ধরণিও ॥ 

পরিঘাতেনহ (পু) পরিঘান্ত্রং। ইত্যমরঃ ॥ 

সর্ববতোভাঁবেন হননে ক্লী 

পরিঘোষঃ € পুহ) শব্দঃ! মেঘশব্দঃ| অবাচ্যিঃ। 

ইতি মেদিনী ॥ 
পরিচয়ঃ (পু) সমন্তা্। চয়লৎ। বিশেষেশ 

জ্বানং। চেনা ইতি ভাষা । তৎপর্য্যারঃ। 

সহস্তবঃ ২$ ইত্যমবঃ 1 প্রণয়ঃ ৩। ইতি 

ভরত এ 
পরিচরঃ (পুং ) যুদ্ধকালে পরপ্রহারা রথ" 

রুক্ষকঃ 1 শ্রজাসামন্তব্যবস্থাপন্কারী | 
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ইতি কেচিৎ॥ সেনায়াৎ রাজ্ছো দণ্ড 
নাঁয়কঃ। ইত্যন্তে | ইতি ভরতঃ ॥ তৎ- 

পধ্যায়ঃ | পরিধিস্থঃ ২ | 'ইত্যমরঃ ॥ 

সহায়ত ৩। ইতি রত্রমাল] ॥ 
পরিচরণকর্শ [নু] (ব্লী) পরিচধ্য! । তদ্- 

*বৈদিকপর্ধ্যায়াঃ । ইরজ্যতি ১ বিধেম ২ 
সপধ্যতি ৩ নষদ্যতি ৪ ছুরস্ততি € 

খঞ্পোতি ৬ খণদ্ধি ৭ খচ্ছতি৮ সপতি ৯ 

ব্বাসতি১০। ইতি দশ পরিচরণকর্দ্দাণঃ। 

ইতি বেদনিঘন্টো ৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

পরিচর্ধ্য (স্ত্রী ) সেবা | তৎপর্ধ্যায়ঃ। বরি- 

বস্তা ২ শুঞ্রয। ৩ উপাসনৎ ৪1 ইত্য- 

মরঃ॥ পরিসর্ধ্া৫ উপাসন। ৬ উপান্তিঃ৭। 

ইতি ভরতঃ ॥ ুশ্রাষণ। ৮। ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী ॥ 

পরিচাষ্যঃ (পু) যজ্জাগিং। তশপর্য্যায়ঃ । 

সমুহঃ ২ উপচাব্যঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ 

পরিচারকঃ (ত্রি) ফেবকঃ। চাকর ইতি 

ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ । ভূত্যঃ ২ দাসেরঃ ৩ 

দামেযঃ৪ দাঁসঃ৫ গোপ্যকঃ ৬ চেটকঃ ৭ 

নিযোজ্যঃ ৮ কিহ্করঃ ৯ প্রেষ্যঃ ১০ 

ভুজিষ্যঃ ১১। ইত্যম্রং ॥ ডিঙ্গরঃ ১২ 

চেটঃ ১৩ গোপ্যঃ ১৪. পরাচিতঃ ১৫ 

পরিক্ন্দঃ ১৬ পরিকম্ী ১৭ 1 ইতি 

হেসচন্দ্ঃ ॥ 
পবিচাধ্যঃ (ভ্বি) সেব্যঃ | পরিচর্ধযতেহসে । 

ইতি পরিপূর্ববচরধাতোঃ কম্ধরণি ঘ্যণ্ 

পরিচিতঃ (ভরি) পরিচয়বিশিক্ঃ জ্ঞাত | 
বথ। ত্যক্তব্যেয়ৎ চিরপরিচিতা জন্ম 

ভূবীতি বুদ্ধ ম! খিদ্যন্ব ত্রিভুবনজনত্রাণ- 

_ 'হেতো ক্রমা্ক। কিন্ন ত্যাজ্যং 'ভবতি 

মহতাং চে পরন্তোপকারে! বারাণস্থা 

মুনিরপি গতো দক্ষিণাশামগন্তাঃ ॥ ইতি 

পদান্কদূতঃ ॥ 

পরিচেয়ং (ব্রি) পরিচয়যোগ্যৎ। পরি" 

নীয়ং | পরিচেতব্যৎ ৷ ইতি পরিপূর্বচি 

ধাতোঃ কর্ম্মণি বপ্রত্যয়েন নিঙগন্নং 

পরিচ্ছদঃ ( পুং ) পরিবারঃ | ইতি হেমচন্্রঃঃ 
হস্ত্যশ্ববস্ত্রকন্ঘলাদি। যথা। পরিচ্ছদে নৃগা' 
হেঁছর্থে পরিবর্থোহব্যয়াঃ পরে। ইত্তয 

টাকায়াং ভরতঃ ॥ আচ্ছাদনং। যথা। 
পয়ঃফেননিভ! শব্যা দস্তা রুঝুপরিচ্দা। 

ইতি শ্ীভাগবতৎ ॥ 
পরিচ্ছন্দঃ (পুং ) পরিচ্ছদঃ ॥ ইতি হলাযু৫ 
পরিচ্ছ্নঃ (ক্রি) পরিচ্ছদবিশিঃ। সর্বতো 

ভাবেনাচ্ছাদিতঃ | সংবৃতঃ॥ ইতি পরি 

ুর্ববচ্ছদধাতো? কর্তরি কর্দাণি চ প্রত 
নিষ্পন্্ঃ ॥ 

পরিচ্ছি্নঃ (তরি) পরিচ্েদবিশিন্টঃ। দবধ 
প্রাপ্ত; ॥ যথা ॥ পরিচ্ছি্নামেবহ যি 
পরিণতা বিভ্রতি গরিরং ন বিন্ত্বং 

' বয়মিহ হি যত্বং ন ভবসি। ইতি সহি 
স্তোত্রং ॥ সব্বতোভাবেন ছেদবিশিইপ্ঠ॥ 

পরিচ্ছেদঃ ( পুহ ) শ্রস্থবিচ্ছেদঃ | যথা। রঃ 

বর্সপরিচ্ছেদোদবাতাধ্যাযাঙ্গসংগ্রহাঃ ॥ 

উচ্ছাসঃ পরিবর্তশ্চ পটল: কাণগু্রিয়াং॥ 
.স্থানং প্রকরণৎ পর্বহাহিককণ গরচথদছরঃ। * 
ইত্তি ভ্রিকাগুশেষঃ £ সীমা | অবধি! 

যথা £ পরিচ্েদাতীতঃ সকলবচনান" 
নবিষয়ঃ পুনর্জননতন্রিগুভবপথ যে রি 
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গ্রতবান্ ॥ বিবেক প্রধ্রংসাছুপচিতনহা- 
মোহগহনো বিকারঃ কোহপ্যন্তর্জড়য়তি চ 
তাপঞ্চ কুরুতে ॥ ইতি মালতীমাধবঃ ॥ 

পরিজন (পুং) পরিবাবঃ | পোব্যবর্থঃ | 
যথ!। যদৃদ্ধিৎ সৃত্রান্নো৷ বরদ পরমোচ্ৈ- 
রূণি সতীম্ধম্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়- 

ভ্রিভূবনঃ | ইতি মহিনঃ স্তোত্রং॥ নিয়ত- 
ঙ্সিধিবন্তিপরিচারকঃ ॥ বথা। কিরীটং 

বৈরিঞ্চং 'পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ 
কঠোরে কোরে স্মলসি জহি-জন্তারি- 
যুকুটৎ | প্রণগ্রেঘেতেষু গ্রভমভিযাতশ্ 

ভবমং হুরম্যাভ্যু্থানে তব পরিজন্টোক্তি- 

“ বিজয়তে ॥ ইত্যানন্দলহরী শ্লোকব্যাথ্যায়াং 
।  গোপীরমণতর্কপঞ্চাননঃ ॥ 
পরিজন্ম। [ ন্] (পু) চন্দ্রঃ॥ অগ্নিঃ। ইতি 

সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাদুণাদিরৃভিঃ ॥ 

গরিজব। [ ন্] (পু) ইন্্রঃ। অগ্নিঃ। ইতি 
: সংক্ষিগুসারোণাদিবৃত্তিঃ ॥ 

পরিজল্লিতৎ ( লী ) দশান চিত্রজল্লান্তগ্ঘত- 
দবিতীমজদ্। 5 ঘখ৭ গুভেধিদিয়তা 
শাঠাচাপলাছ্যপপাদনাহ।।, ্ববিচক্ষণতা- 
ব্যক্তি9্স্যা স্যাৎ পরিলপ্লিতৎ | ইত্থ্ু- 

জ্ভ্বলনীলমণিঃ 

গরিভীনকঙ (লী) পল্লিগভিধিশেষ: | 1 যথা। 

ভীনং প্রভীনুড্ডীনং নংভীনং পরি- 

ভীনকং ৷ ইতি জটাধরঃ 

পরিণতং (ত্রি) পক । ইত্যমরঃ ॥ তি্যগ্- 
ঘাতিগজঃ 1 ইতি হেমচন্দ্রঃ ৪" সর্তো- 

ভীবেন ভা ৪ 

পরিণয়ঃ (পু) বিবাহঃ! ইত্যমরঃ 

পরিণাম (গুহ) বিকার ] ্রকৃতেরসুথা- 

ভাঁবঃ | 'ব্থা | মুখস্য বিফাঁরং ক্রোধ 

রক্ততা '। কেচিতু। প্রক্ৃতিধ্বংনজন্ম- 
বিকারঃ। যথ! কাঠ্ঠস্য বিকারে তপন । 
স্ৎপিগুস্য ঘটঃ। ইত্যমরভরতৌ|॥ চরমঃ। 

শেষ । যথা“ পরিণামস্খে গরীয়সি 

ব্যথকেহম্মিন্ বচসি ক্ষতৌজস্ং। অতি ' 

+বীর্ধ্যবতীব ভেষজে বহুরল্লীয়নি দৃশ্মতে 

.গুণুঃ ॥ ইতি ভারবে দ্বিতীয়সর্গঃ ॥ 
পরিণানদশী [ন্] (তরি) চরমকালপ্রেক্ষী ॥ 

পশ্চাদ্দশী। বিষয়াদেঃ শেষদ্রষ্টা। ইতি 
ভারত & 

পরিণামশৃলঃ €পুৎ ) রোগবিশেষঃ। তস্যোঁৎ 

পভির্যথা। স্বৈর্নিদানৈঃ প্রকুপিতো। বায়ু 

সম্মিহিতে যদ | কফপিতে লমাৰৃত্য 

শূলকারী ভবেদ্বলী ॥ তস্য লক্ষণ যথা । 
ভুক্তে জীর্ধ্যতি যাচ্ছুলং তদেব পরি- 
ণামজহ। তস্য লক্ষণমপ্যেতৎ সমাসেনাভি- 

ধীয়তে ॥ বাঁতিকস্য তশ্ত লক্ষণংৎ বথা। 

আখ্মানাটাগবিষ্ুতবিবন্ধীরতিবেপলৈই ) 
নিগ্কোষ্োপশমপ্রায়ং বাতিক তদ্বদেদৃ- 
ভিষক্্ ॥ পৈত্তিকম্য তথ্য লক্ষণহ যথা! 

তৃষ্ণাদাহারতিস্বেদকটুন্নললবখোত্তরং ৷ শুলং 

শ্বীতশমপ্রায়হ পৈতিকং লক্ষয়েডিষক্ 

শ্লৈদ্িকস্ত তশ্ত লক্ষণ যখ। ছদ্দিহলাস- 

সম্মোহং স্বশ্নরুহ্দীর্ঘসন্ততি । কটুতিক্তো- 
পশান্ডো চ তদ্দিজ্রেয়ং কফাক্সিকং ॥ 

ভ্রিদোধজ্য তস্য লক্ষণহ যথখ!1 অংশ 

লক্ষণ বুন্ধা দ্বিদোষৎ পরিবলয়ে | 

ভিদোষলনসাধ্যন্ত ক্ষীণমাংসবলানলহ » 
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ইতি মাধবকরঃ ॥ . তম যখা রর * ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ *॥ গুরোরপ্যবলিগুস্ 
লৌহহূর্ণপমাযু্ত. ্িনু্যেব ব11”] : কাধ্যাকার্ধ্যমজানতঃ ॥ উৎপথপ্রতিগনন্ 
মধুনা স্বাদ্িত ২ রুল পরিখীমাধাশুলনুৎ॥ পরিত্যাগ! বিধীয়তে ॥ ইতি মহস্ত- 

ইতি গরুড়পুরাণং ॥ : সৃক্তৎ ॥ 
পরিণায়ঃ (পুং) শারীণাৎ. সযস্তান্নয়নহ । ] পরিভ্রাণৎ (ক্রী) মারণোদ্যতস্য নিবারণং। 

ইতামরহ ॥ পরেরিভো দীর্ঘতে' টা তৎপর্য্যায়ঃ | পর্য্যাপ্তিঃ ২ হস্তবারণং ৩। 

ণায়শ্চ। ইতি ভরতঃ | ' ১ ইত্যমরঃ ॥ রক্ষণ | যথা। পরিভ্রাণায় 

পরিণাহঃ (পুং) 'বিস্তীরঃ-1 “ওয়ার ইতি সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কতাং। ধর্ণদং 

চৌড়া ইতি চ ভাষা ।- -ভূহপর্কযুত। চ্থাপনার্থায় অন্তবামি যুগে যুগে॥ ছ্হি 

বিশালতা। ২। ইত্যমরঃ বডি শ্রীভগবদগীতায়াং ৪ অধ্যায়ঃ! 

পরতো খ] (ভর ইতি রাজ- ; পরিদানৎ (ক্লী) পরীবর্তঃ। বিনিময়ঃ| ইতা' 

নির্ঘন্টঃ ॥ ৃ ম্রঃ ॥ 

পরিতঃ [স্] ব্য সর্ধ্বতঃ। িাডযমজ। পরিদায়ী [ন্] (খু) নদে তি" 

ইত্যমরঃ ॥ কনিষ্ঠায় কন্তাদাতা| ব্যথা হারীত | 

পরিতাপঃ (.পুহ ) ছুঃখহ । নবকান্তরং | ইতি জ্যোষ্ঠেহনি্বষ্টে কনীয়ান্ রি 

মেদিনী ॥ শোকঃ। ইতি শব্দরদ্রাবলী ॥ পরিবেত। ভবতি পরিবিশ্ে! এ 

ভয় । কম্পঃ। ইতি বিশ্বঃ ॥ অতুযুঞ্কতা!! পরিবেদনীয়া কন্ঠ! 'পরিদায়ী দাতা রি 

চ॥ কর্তা যাজকন্তে সর্ব পতিতা; । টং 

পরিতুষটঃ (ব্রি) পরিতোযযুক্তঃ। সন্তপ্টঃ। বাহতত্বং ॥ 

যথ।। যত প্রার্থ্যতে তুয়। ভূপ ত্বয়া চ) পরিদেবনৎ .(,ক্লী ) অন্ুশোচনোি: রি 

কুলনন্দন | মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাহ সর্ববং বিলাপঃ। ইত্যযরঃ ॥. ঘানি 

পরিতুষ্টা দদাসি তশ॥ ইতি নার্ফগেয়- | পরিদেবনা ত্ো) শোকনিনিতো বিল: 

পুরাণ ॥ বথ|॥ অব্যক্তাদীনি" “তানি ব্যক্তমধ্যানি 

পরিতোষঃ (পু) সর্ববতোঠভাঁবেন তুষ্টিঃ ! ভারত। অব্যক্তনিধনান্যোৰ তত্র কা পরি 

সন্তোষঃ 1 যথ।। ত্বাসুদর সাঁধুমন্তে শাকৈ- দেবন[॥ ইতি শ্রীভগবদগীতাদ্বিতীয়াধায়" 

রূপি যদসি লব্বপরিতোষং । হতহৃদয়ং | , শ্লোকব্যাখ্যানে প্রীরধরস্বামী ॥ অপি চ।ন 
হধিকাধিকবাহাশতদুর্ভরং ন পুনঃ৫ ইতি | *-মন্ত্রবলবীর্যেণ-শ্রল্তয়। পৌরাধেণ চ | 
শাস্তিশতকহ ॥ অলভ্যং লভতে মর্ত্ন্তত্র কা পরিদেবনাঃ 

পরিত্যাগঃ (পু) সর্বতোভাবেন বর্জনং । অব্যক্তাীনি স্ুতানি ্যক্তমধ্যানি 

২ তপর্তাযঃ 1 ছোরণৎ ২1 ইতি শৌনক 1 অব্যক্রনিধনান্যেব তত্র হা 
হ 
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পরিদেবনা £ অবাচিতো ময়া লন প্ররিপণৎ (ক্লী ) সুলধনৎ । পুঁজি ইতি ভাব) 
প্রেষিতঃ পুনঃ কৃতঃ | ঘন্রাগতস্তত্র গত-* ইভ্যমরঃ ৪"... 5 

স্তত্র কা পরিদেবনা ] একর্ক্ষে যদ! পরিপন্থকঃ (সং) শক্ত শক্তুঃ1 ইতি হেমচন্দরঃ ॥ 

রাক্রো নামাপক্ষিদযাগমং [ প্রভাতে দশ | পরিগন্থী [ন্] তরি) পত্রঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
দিশে| বান্তি তত্র কা পরিনেবনা ॥ এক- পরিপাক ( পুহ) পরিপূকত]। যথা! ইত্য 

সার্থশ্রধাভানাহ সর্বেষান্তত্র গামিনাহ | ].. ' কতই .ক্িলবফিপৃকমাংদেন মতন্তঃ 
ঘদ্যেকন্ুরিতো ঘাঁতি ক তত্র পরিদেবনা॥ 1: রিপাকমেতি 1 ইতি: .ভাঁবপ্রকাশঃ 

ইতি গরুড়পুরাণে ১১১ আধ্যায়ঃ ॥ নৈপুণ্য যথা । বাক্য ভি, 
রিধানং' (রী) পবিধেয়বন্তরং। তৎপধ্যায়ঃ) [ * (পাকিং 'গীকশাননপদহ স্পৃশতোঁহপি 

অন্তরীয়ৎ ২ উপসংব্যানং ৩ অধো- ইতি  নৈষধপকমসর্গ ॥ 

হংশুকৎ ৪1 ইত্যরঃ পরিপাকিনী: স্রো) ত্রিব্তা! ইতি শব্দ 
রিধায়ঃ (পু ),জনস্থানং | পরিচ্ছেদঃ চক্জিকা 8". 

নিতদ্ঘঃ। ব্তি লেদিনী পরিপার্টিঃ (তরী ট পারপাটিবিশিউ। পরি 
রিং (পুহ) পরিবেশ । চন্দ্রদূর্যাসদীপ- ভাগে ভাগেন পাটিং পাটনহ গতির্বল্তাহ | 

ণডুলং | বজিয়তরুশাখ!। য্িয়তরোঃ তৎপর্ধ্যায়ঃ 1 আন্ুপুব্ৰী ২ আরৃৎ ৩ 

পলাশাদের্বছে পশুবন্ধনার্থ, 'ঘ! শাখ! অনুক্রনহঃ ৪ পর্যায় € 1 ইত্যনরহ ও 

.. নিখাযতে, তন্তাং ॥ ইত্যমরভরতৌ ॥ | আনুপূর্ব্যং ৬পরিপাটী৭। ইতি ভরতঃ॥ 
/: ইখোলাদের্বেউনং ॥ যর ॥ ব্যাসেভ- আনুপুর্ববৎ ৮ আনুপুর্বকষ ৯ 1 ইতি 

নন্দাঘিহতে বিভক্তে খবাপনৃর্ধ্যৈঃ পরি- টাকান্তরহ ॥ ক্রুদ্ঃ ১০) ইতি জটাধর- 
,ধিস্ত দৃশনঃ [ইতি লীলাবততী ॥ শব্দরত্রাবলেরী ॥ 

রিধি (পু) পরিচর। ইত্যনরঃ £ ঘুদ্ধ- | পরিপিউকহ, (ক্র) সীকং | ইতি রাজ- 
* কালে পরপ্রহারাৎ বথরক্ষকে | প্রজা নির্ধন্টঃ ৪ 

সাসন্তব্যবস্থাপনকারিঞতি কেচিও | | পরিপুকর! (ত্ত্রী) গোড়ুম্থা। রাজগোসু ইতি 

নেনায়াং রাজে। দগুনায়ক:। ৭. ইত্যন্যে 1 ভাষা । ইতি শৃব্দচক্দ্িকা 

ইতি ভরত], 2৮৯১ পরিপৃতৎ (কী) অপান্ততুষুবান্যং । ঘথা। পরি 

পুরিধেয়হ (ভি) পরিবারীয়ং পরিধাতব্যং ॥ পুতেরু ধান্তেরু শ্বাকহুলফলেছু চ) নির" 

পরিধানোপযুক্তযন্তাদি। যখন তু স্বয়ে শতহ দঃ সাহয়েহরিশ্বতহ দূমঃ ৪ 
ভোগাহয়াপি শ্রাপ্ডে পরিেয়াছে স্ৃতে, ইতি মনুঃ £ সর্বতোলাবেন পবিত্র ৪ 

রৃটর্ঘাপতেঃ ॥ ইতি বিবাদচিন্তা- | পরিপূর্ণতা (জী) পরিগুণরিহ | সম্পুণতা ॥ 
সণিঃ॥ তহুপর্যায়ঃ। আাভোগঃ হ। ইত্নরহ ৪ ডা 
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পরিপূর্ণ (কী) পরিপূর্ণতা । সম্পূর্ণত্বং। তঃ কিনিদযুচিতং ভবতি। তর তু 

ইতি জটধিরঃ ॥ ূ রা ন পরিভাষণৎ। টাকান্তরেইগি 
পরিগেলৎ (ক্লী) পরিপেলবং | কৈবর্ভী- বন্ধুলস্য তবাগম্যাগমনং বোগ্যষিতি 

মুস্তকং । ইতি শব্দমাল। ॥ তন্ত্রান্তরে 

যথা !। পরিপেলং প্রবং বল্যৎ তৎকুটন্নট- 

সংজ্ঞকৎ। জায়তে ঘুস্তকাকারং শেবাল্- 

কুলসঞ্চয়ে ॥ ইত্যমরটাকায়াং ভর-তঃ ॥ 

: পরিপেলবং (ক্লী) কৈবর্তীুস্তকং। ইত্য- 
".. অবঃ ॥ 

পরিপ্নবৎ (ত্রি) চঞ্চলং | ইত্যমরঃ ॥ 
গরিগ্ুতঃ (ত্র) জলাদিপ্লাবিতঃ 1 যথ | 

আবাং জহি ন খত্রোব্বী সলিলেন পরি- 
পুতা। ইতি ঘার্কগেয়ে দেবীমাহাত্মোে 
৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

পরিপুতা (স্ত্রী) মদিরা | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
গ্রাখ্যধন্মে বেদনাবতী যোনিঃ | বথা। 

নিন্দাপূর্ববঃ| মহাকুলস্য তব কথং বির" 

বধঃ। ইতি স্তৃতিপূকষশ্চ উপালভ্তঃ। ইতি 

ভরতঃ ॥%॥ নিয়মঃ। ইতি েবিনী॥ 

আলাপঃ | ইতি বিশ্বঃ ॥ 
পরিভাষা! (ক্ত্রী) পরিদ্কতং ভাষণং | পদাথ 

বিবেচকাচাধ্যাণাহ যুক্তিবুক্া বাক্। ইতি 
কাব্যগ্রকাশটাকায়া চণ্তীদাসঃ ॥ তৎ" 

পর্যায়ঃ | প্রজ্ঞপ্তিঃ ২ শৈলী ৩ সন্কেতঃ৪ 

সময়কার্ঃ ৫ | ইতি ত্রিকাগুশেষঃ-1 

গ্ন্থস্য সংক্ষেপনির্বাহার্থপহোতবিশেষঃ 1 
বথা চপোদিতেত্যাদি। ইতি সুগ্ধবোগ 

টাকায়াং ছুর্গাদাসঃ ॥ ন খলু প্রতিহ্তে 
কুতশ্চি পরিভাষেব গরীযদী ঘর্দেতি চ 

পরিধুতায়াং ভবতি শ্রায্যধর্ম্নে রুজা মাঘযোড়শসগ্ ॥ রা 

ভুশৎ। ইতি যোনিব্যাপন্সিদানে মাধব- | পরিসৃতৎ (ক্রি) অনাদৃতং | তৎপ 

করঃ ॥ আধ্নুতে ভ্রি॥ 

পরিবহ্ঃ ( গু) পরিচ্ছদঃ | হস্তযশ্ববস্্রকন্ব- 

লাদি | নৃপাহ্হ্থঃ। রাজযোগ্যদ্রব্যৎ 

দিতচ্ছভ্রাদি। নৃপাহহহ সিতচ্ছভ্রাদি অর্থো 
ধনমিতি কেচিু। ইত্যনরভরতে ॥ 

পরিভবঃ ( পুং ) অনাদরঃ | ইত্যমরঃ 1 

পবিভাঁবঃ (পু ) পরিভবঃ 1 ইত্যমবঃ ॥ 

পরিভাষণৎ (ব্রী) সনিন্দ উপালত্তঃ। ইত্য- 

মরঃ ॥ উপালন্তে। ছুর্ববাদঃ ॥ নিন্দয়! সহ 

বর্ভমানো ঘ উপালন্তস্তত্র সনিন্দে পবি- 
ভাষণং । উপালভ্ভে! গুণাবি্ষ্রণেন সুতি- 

২. পুর্ববকোথিপি ভবতি | যথা মহাকুলদ্য 

অবগণিতং ২ অবমতহ ৩ অবভ্ঞাতং ৪ 
অবমানিতং ৫। ইত্যমরঃ॥ অভিভূত? 

ইতি জটাধরঃ ॥ অপ্রস্ততৎ ৭ | ইতি শখ 

রত্বাবলী ॥ 

পরিভ্রমঃ (পু ) সর্বাতোভ্রদণহ | পরিদূর্ধ 
ভ্রমধাতোর্ভাবে অল্প্রত্যয়নিষ্পমঃ ॥ 

'পরিমগুলৎ (ত্রি) বন্তু কুল 1 ইতি হেমচভ্:4 

পরিমলঃ (পুহ) রি 1 কুহুমাদিন দদিনহ॥ 

' বিমর্দোথজননলোহরগন্ধঃ | ারভারি 

বিমর্দেথবিলেপনবুস্থমাদিগনধঃ | ই 
মরচ্ছরতো। এ ভরভিনাল্যগন্াদিধাররে 

নোৎপনো। হদ্যো গর্ধঃ। ইতি বাশি! 



গরিণা 

তৎপব্যায়ঃ। আমোদ ২ গন্ধঃ৩ নৌরভ্যং৪ 
নৌবভৎ ৫1 ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 

নমুহঃ। ইতি শব্দরত্রাবলী 

॥ পণ্ডিত- 

পরিমাণহ (ক্রী )পরিষীয়তেহনেন। পরিষিত- 

ব্যবহার!সাধারণকারণৎ ! ইতি সিদ্ধান্ত- 

যুক্তাবলী ॥ মাপ ইতি ভাষা । তৎপধ্যায়- 

প্রকারা বথা। যৌতবং 'ন্রুবয়ং পাধ্য- 
মিতি সানার্ঘকং ত্রয়ৎ। নানং তুলাঙ্থুলি- 

পরন্থৈরঁতাহ পঞ্চাদ্যমীষকই 8 তে যোড়- 

শাক্ষঃ কর্ষোহস্ত্রী পলহ .কর্ষচতুষটয়ং | 

্থবর্ণবিস্তে৷ হেম্োহক্ষে কুরুবিস্তত্ত তৎ- 

, পলে ॥ তুলা স্ত্রিয়াং পলশতৎ ভারঃ 
স্তান্বিংশতিস্লাঃ। আচিতৎ দশভারাঃ 

হ্যঃ শাকুটো ভার আচিতঃ ॥ কার্ধাপণঃ 

কাধিকম্চ তাত্রিকে কাধিকে পণঃ ৷ 
অস্দ্রিয়া বাঁঢ়কদ্রোণৌ। খারীবাহো৷ নিকু- 
কঃ ॥ কুড়বঃ-প্রন্থ ইত্যাব্যাঃ পরিমাণা- 

একাঃ পুধকূ । ইত্যনরহ ॥ * ॥ ন্যায়মতে 

তদবথা ॥। পবিমাঁণৎ ভবেম্মানব্যবহারস্ত 
কীরণং। অণু দীর্ঘ মহন্ধন্থমিতি তভ্েদ 

* ঈরিতঃ | অনিত্যে তদনিত্য স্ঞামিত্যে 

নিত্যদুদাহতং ॥ স্হখ্যাতঃ পরিমাণাচ্চ 

প্রচয়াদপ্ি জায়তে ॥ অনিত্য২ ব্যণুকাদে। 
. ভু সহখ্যাজন্তুদাহ্ৃতং ৷ পরিদাণং ঘটাদে) 

ছু পরিমাণজমুচাতে ॥ প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো 
যঃ অংবোগন্তেন জন্কতে 1 পরিমাথন্তুল- 

কাদৌ নাশন্থাশ্রয়নাশতঃ ববি ভাষা- 

পরিচ্ছেদ ৪ 

পরিমার্থযহ (ভি) পরিস্বজাহ। পারি 

পরিপূর্বস্থজধাতোধ্যণ্প্রভযয়নিষ্পন্সহ ৪ 

২১৫৫ 

পরিমেযং (ত্রি) পরিমাঁণবিশি্ 

পরিমো 

৬ অধ্যাযে ১০ 

গরির 

পরিমার্জনৎ (কী) খাদ্যভেদঃ 1 | নযুমন্তবই। 

বথা। মধুতৈলঘ্বতৈর্যধ্যে বেিতাঁঃ সমিতা- 
শ্চ 'যে। মধুনত্তকমুদ্দিউং . তস্াখ্যা 

পরিমাজ্জনৎ ॥ ইতি শব্দচক্দ্রিকা £ 'পরি- 
শোধনঞ্চ 

পরিমিত (তরি) যুক্তৎ। ভা রা 
পরিমাণবিশিউৎ | যথা। দ্রবিণং পবি- 
মিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে | 
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনছঘনায়াই কুলী- * 

নায়াঃ ॥ ইত্যুনটঃ ॥ 

পরিষ্বজ্যৎ (তরি) পরিষার্থ্যৎ। পরিপূর্ধবস্বল- 
ধাতৌঃ ক্যপৃপ্রত্যয়নিষ্পুননং ॥ 

4 পরি- 

মাতব্যৎ । পরিমাণীয়ং । পরিপুর্বব্মাধাতো- 

ধরপ্রত্যয়নিষ্পন্নহ ॥ 
পরিষোধী [ন্] (ভরি) পরিমোষণশীলঃ॥ 

চৌরঃ | পরিপুর্ববমুষধাতোঃ কর্তরি ণিন্- 

প্রত্যয়নিষ্পনঃ ॥ 

ক্ষঃ ( পুৎ ) মলত্যাগ | বথ1 | পাছু- 

বমস্ত মিত্রন্য পরিমোক্ন্য নারদ 

হিংসাযা নির্ধতেশ্দবত্যোনিরয়ন্য গদং 
স্বৃতৎ ॥ ইতি এ্ভাগবতে ২ স্কন্ষে 

প্লোকঃ 0 পরিলোক্ষম্য 

মলত্যাগন্য | পাধুরিক্দিয়ৎ গুদং স্ছানং 

নির্খতেরলক্গন্যা £ ইতি তষ্টাকায়াং ভ্রিধর 

স্বামী & ক পরিতাণহ | বধা বিফুধন্ধো 

ভর্গে ॥ বর্বাশুভানাৎ পরিমোক্ষকারি 

সংপুজনহৎ দেববরন্য বিক্কোঃ। ইতি 

তিথ্যাদিতত্ং ॥ 

পরিরম্তঃ (পু) আলিঙ্গনহ ॥ ইত্যমর: ॥ 



গরিব 

গরিবৎসরঃ ( পুং) বহসরঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 
বৎসরবিশেষঃ | যথ]। শকাঁব্দাৎ পঞ্চভিঃ, 

'শেষাৎ সমাদ্যাদিযু বসরাঃ। সম্পরী- 
ঘানুপূর্ববাশ্চ তখোদাপুর্বকা মতাঃ ॥ ইতি 
মলমাসতত্ৎ ॥ পরিপুর্বেবে তখাদানং যবাঁ- 

নাথ দ্বিজোভমাঃ । ইতি বিষুধর্থো- 
তরৎ ॥ 

পরিবর্জনৎ ( ক্রী ) মারণৎ। ইত্যমরঃ ॥ পরি- 
ত্যাগঃ | যথা । গোপ্যে। ন দোষে মথুবাঁ 

জনানাৎ,. ধূর্তম্য কৃষ্ণপ্য হি রীতিরেষা। 
বিপর্য্যয়ে! যেন কৃতঃ স্পিত্রোস্তস্যোপ- 
পত্থীপরিব্জ্জনৎ কিং ॥ ইত্যু্ডটঃ ॥ *॥ 
পরিবর্জনীয়! যথা । একশধ্যাসনৎ পংক্তি- 
ভাগুপকান্নমিশ্ণং | যাজনাধ্যয়নে যোনি- 
স্তথৈব সহভোজনৎ ॥ সহাধ্যায়ন্ত্ দশমঃ 
সহ্যাজনদেব চ। একাদশ সমুদ্দিষটা! দোষাঃ 
সান্ষর্যসঙনিতাঃ ॥ সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ 

পাপহং সক্রমতে নৃণাৎ 1 তম্মাৎ 

সর্ধবপ্রযত্রেন সাঙ্কর্ধ্যৎ পরিবর্জয়ে ॥ ইতি 
কৌন উপবিভাগে ১৫ অধ্যায়ঃ ॥ যন্মি- 
ন্দেশে ন সম্মানে! ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ। 
ন্ চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিত্তং দেশং পরি- 
বর্জয়েৎ ॥ ইতি চাণক্যং ॥ ত্রাক্ষণং 
বালিশ ক্ষভ্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ং । 
শৃদ্রমক্ষরসংযুন্তৎ দূরতঃ পকিবর্জয়েৎ ॥ 
কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্র্চ কুরাজানং কুষৌ- 
হৃদহ। কুবক্ষুঞ্চ কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিব্্জ- 
য়ে ॥ ইতি গরুড়পুরাঁণে ১১৩ অধ্যায়ঃ ৪ 

পরিবর্তঃ ( পুৎ) বিনিময় | হুঙ্দরালঃ | অপ- 
বর্তনং ইতি মেদিনী ॥ বুগান্তঃ । ইতি 

হু 

২১৫৬ গরিব 

“হেমচন্দ্রঃ ॥ গ্রন্থবিচ্ছেদঃ | ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ সৃত্যুপু্রস্য ভুঃসহস্যোরষেন বনি' 
কন্যানিম্্পতিগর্ভজাতা উপুভান্তগরততৃতীয় 
পুত্রঃ। তস্য পুত্রয়োঃ কর্্াদি যথ!। পরি 
বর্তস্থত৷ ছে তু বিরূপবিকূতৌ দ্িঃ। 
তৌ তু বৃক্ষাত্্িপরিখাপ্রাকারাভোরি 

সহশ্রয়ে। ॥ গুরবিবপ্যাঃ পরিবর্তৃত্তো কুরুত। 
পাদপাদিযু। ক্রোষ্টুকে পরিবর্তঃ স্যাদর্ড, 

স্যাম্মোদরাত্ততঃ ॥ ন বৃক্ষক্চেব নৈবাহিং 
ন প্রাকারং.পয়োনিধিং | পরিখাং দ 

সমাক্রামেদবলা! গর্ভধারিণী ॥ ইতি দার্ব 

গেয়পুরাণৎ ॥ 
পরিবর্তনং (ক্লী) পরিবর্তঃ। তৎপর্ধ্যাংঃ। 

পরিদানং ২ বিনিময়ঃ ৩ নৈমেরঃ ৪ 

ব্যতিহারঃ €& পরাবর্ভঃ ৬ বৈমেযঃ 1 

বিময়ঃ ৮। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পরিবন্তিক। (স্ত্রী) মেঢ্জাতগুদ্ররোগবিশেষঃ 
তন্লক্ষণমাহ। মর্দনাৎ পীড়নাদাপি 
বাপ্যভিঘাততঃ। মে্চগ্্ ঘা াযুর্গ্ে 

সর্ববতশ্চরন্॥ তদ। বাতোপন্থটহ্য ত 
পরিবর্তে | সবেদনং সদাহঞ্চ পাক 

ত্রজতি কচিৎ1 অণেরধভাহ কো 
গরস্থি্ূপেণ লম্ঘতে ৷ মারুতাগন্তুদন্ুভাং 
বিন্দ্যান্তাং পরিবর্তিকাং ॥ সকণুঃ কিনা 
বাপি সৈব শ্লেরসনস্থিতা ! অস্যাহ বাও' 

জায়ামপি পিত্রানুবন্ধো বোছ্ধব্যো দাহ 
পাকভাবাহু। কোষঃ চ্্রকোষঃ £॥ 
অথ তস্যাশ্চিকিৎসা | পরিৰৃতহ ছু , 

-ভ্যন্তৎ অ্থিহসুপনাহয়েহ | রা 
পক্ষরাত্রৎ বা বাতছৈন শাহগাধিভি £ 



পরিবি ২১৫৭ পরিৰৃ 
ততোহভ্যজ্য শনৈশ্চম্ম পাঁটয়ে পীড়য়ে- 
ন্মণিং । প্রবিষ্টে চক্দণি মণো স্বেদয়েছুপ- 
.লাহয়েৎ ॥ দদ্যাঘাতহরান্ বন্তীন্ মিগ্কা- 

স্যক্নানি ভোজয়েৎ । ইতি ভাবপ্রকাশঃ 
পরিবসথঃ ( পুং ) শামঃ। ইতি হেসচন্দ্রঃ ৪ 
পর্িবহঃ গা 
«  হৃবহবায়োরুপরিস্থিতঃ । ইতি সিদ্ধান্ত 

শিরোমণি ॥ 

পরিবাঁদঃ (পুং) অপবাদ: । বীণাবাদনবস্তু । 
ইতি মেদিনী £ 

পরিবাদকঃ (তরি) পরিবাদকর্তা ৷ পরিপূর্ব- 
বদধাতোঃকর্তরি ণকপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

পরিবাদিনী (তরী ) সপ্ততন্তরীঘুক্তবীণ! | ইত্য- 
মরঃ ॥ পরিবাদবিশিষ্টা চ ॥ 

পরিবাদী] নৃ] (তরি) পরিবাদকর্তী। ইতি 
পরিপূর্বববদধাতোঃ শীলার্ে কর্তরি ণিন্- 
প্রত্য়নিষ্পন্নঃ | পত্লিবাদবিশিষ্টঃ। ইতি 
পরিবাদশব্দাদক্তার্ধে ইন্প্রত্যয়েন সিদ্বঃ ॥ 

পরিবাপঃ (পু) পথ্যুপ্তিঃ। বপনখ | জল- 

স্থানং। পরিচ্ছদ ! ইতি দেদিনী £ 

পরিবাপনহ, (রী) মুগুনৎ ॥ ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ ॥ 

পরিবাপিতহ (তি) হুখিতহ 1 ইত্যমরঃ 
পরিবার (পুহ) গরিজনঃ1 খডগাকোধঃ । 

পরিচ্ছদ! ইতি জেদ্দিলী 
পর্রিবাহঃ (পুহ ) পৰীবাহঃ | ভলোচ্ছাস | 

ইত্যমরটাকায়াং রমানাথঃ ॥ 

পরিবিঞঃ ( পুহ ) পবিবিভভিত 1 থা । জোষ্ঠে 

হনিবিষ্টে ফনীয়ান্. নির্বিষন্ পরিবেভা 
"ভর্তি পরিবিগ্রো জোডঃ পরিবেদনীয়া 

জ 

কন্ঠা পরিদারী দাতা পরিকর্তা যাজরকঃ 

তে সর্বেব পতিতাঃ। ইভ্যুদ্ধাহতত্বৎ [ 

পরিবিভ্ভিঃ (পুং-) পরিবেতৃজ্যেষ্ঠঃ | কৃত- 
বিবাহস্যানৃঢজ্যেষ্ঠভ্রাতা । ইত্যমরঃ ॥ 

পরিবিন্দন্ [ৎ] (পুং) পরিবেদনকর্তা | 
যথা!দেশান্তরস্থীবৈকরৃধণানসহোদরান্। 

বেশ্যাভিসক্পতিতশূত্রতুল্যাতিরোগিণঃ ॥ 

-  জড়মুকান্ধবধিরকুজ্জবানলকু্ঠকাঁন্। অতি- 
-ব্বদ্ধানভার্ধ্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্ নৃপস্য চ ॥ 

ধনরৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণন্তথ!। 

কুলোটোন্মন্তচীরাংস্চ পরিধিন্দন্ ন 
যতি ইত্যু্াহতবে ছন্দোগপরিশিউং ্  

পরিবিষুঃ (রী) সর্ধতো! বিশু | বিজু 
বিঃ প্রি ইত্যব্যয়ীভাবসমানে দুর্খা" 
দাঃ ॥ 

পরিবুংহিতং (ভ্রি) সর্ববতোঁভাবেন দীপ্ডি- 

বিশিষ্ট । সর্বতৌভাবেন করিগর্জিনতহ | 
সর্বতোঁভাবেন বদ্ধিবিশিউং | বর্ধাতো- 

ভাবেন ধ্বনিবিশিষউৎ | ইতি ব্ৃহ্ধাতোঃ 

বর্ণি ক্রপ্রত্যয়নিষ্পশ্নহ ॥ 

পরিরুঢ়ঃ তি) অধিপঃ। প্রভুঃ | ইতামরঃ ॥ 

পরিরৃত£ (ত্রি) আবৃতঃ| বেিতঃ। যথ! 1 
ব্যবহারান্নৃপঃ পশ্েৎ সত্যৈঃ পত্রিকৃতো" 

হমহং | ইতি নিতাক্ষরা £ 
পরিবৃত্তিঃ ( পুহ ) পরিবিভিঃ । 

হড্ডঃ 

পরিব্হিভহ (তরি) সর্ব্তৌভাবেন বৃদ্ধি 

বিশিষ্টহ। সর্বতৌভাবেনোদ্বনবিশিষ্টং | 
ইতি হৃহধাহেঃ কর্ণ জশ্রতায়ণ 

নিস্প্মহ ৪ 

ইভি 



গরিবে ২১৫৮ গরিবে 

পরিবেভা [খা] (গুহ) অনূঢ়জোষ্ঠ কৃত- | পরিবেষণৎ (ক্রী) বেষউনৎ | ভোজনার্ঘ 

.. বিবাহকনিষ্ঠঃ | ইত্যুদ্বাহতত্বৎ ॥ 
পরিবেদনং (ক্লী) বিবাহঃ | অগ্র্যাধানং 

যথা । ক্রীবে দেশান্তরগতে পতিতে 

ভিক্ষুকেহপি বা। যোগশান্ত্রাভিযুক্তে চ 

ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ইত্যুদ্বাহতত্তে 
শাতাতপঃ ॥ সর্বতোভাবেন জ্ঞানং । 

সর্ববতোভাবেন বিচারণৎ । সর্ববতো- 

ভাবেন বিদ্যনানত্বৎ ॥ সর্ববতোভাবেন 

লাভঃ ॥ ইতি 'তত্তদর্থকবিদধাঁতোরনট- 
প্রত্যয়নিষ্পন্নং ॥ 

পপরিবেদিনী (ক্্রী) পরিবেতুঃক্্ী॥ ইতি হেমচন্দ্রয 
পরিবেদনীয়। (ভ্ত্রী) 'অনৃঢ়জ্যেঠ্ে তৎকনিষ্ঠেন 

বিবাহিত কন্যা । অস্থ প্রমাণৎ পরি- 

দায়িশব্দে দ্ুউব্যৎ ॥ 
গরিবেশং (পুহ) বেষ্টনং | পবিপ্িঃ। ইতি 

মেদিনী ॥ বাতেন মগুলীভূতাঃ সুধ্যাচন্দ্র- ; 
ৃ 

মসোহ করাঃ মালাভা ব্যেদি তনুতে 
পবিবেশঃ প্রকীতিতঃ ॥ ইতি ভরতধুত- 

সাহমাঙ্কঃ ॥ 

পরিবেষঃ (পু) পরিহৃতিঃ। পরিধিঃ | পরি- 
বেষণৎ ।॥ ইতি হেমচন্ছরুঃ এ 

পরিবেষকং (পু) পরিবেষ্ট।। পরিবেষণ- 
কর্তা । তস্য লক্ষণং যথা । স্াইশ্ডন্দন- 

চর্চিতঃ হুবমনঃ অধী প্রসঙ্নাননঃস্পন্টাঙ্ছা 

ভগ শ্রসন্গহৃদ্যঃ উউকান্থপৃভারহহ | 

স্বামিম্নেহপরঃ স্পাকনিপুধঃ জড়ো 

হদানঃস্ডচিবিত্রো বা পরিবেষকস্থ কুলজ- 

শসামোখপি কা ভুপতেঃ হ ইতি প্রা, 
বাজেশ্বরঃ 

বব 

ভোজনপাত্রে অন্নাদের্দানৎ | অথ আছে 

. পরিবেষণৎ ননুঃ | পাণিভ্যানূপমংগৃহ 

স্বয়ষননন্ত বদ্ধিতং । বিপ্রান্তিকে পিতৃন্ 
ধ্যায়ন্ শনকৈরুপনিক্ষিপেত ॥ অন্নস্তেতি 

তৃতীয়ার্থে ফী বর্ধিতৎ পৃরিতং পাত্রমিতি 
শেষঃ। উপনিক্ষিপেশ পরিবেষণার্ঘং। 

তথ! চ পাকন্থাল্য। আকৃষ্য প্রথম 
তোজনপাত্রে ন দেয়ং কিন্ত স্থাল্যাদিকং 
পাণিভ্যাং পাত্রসদীপে ভূমৌ সংগ্যাগা 

পশ্চাৎ পাণিভ্যাৎ পাত্রান্তরিতান্তাং 

আদ্ধে পরিবেষয়ে্ ॥  উভাভ্যামগ 
হস্তাভ্যায়াকুষ্য পরিবেষয়েদিতি মহ 

পুরাণাৎ। যত শ্রান্ধে পরিবেষণস্ত ক্স 
পাণিমাতেণৈবান্গানভিধানাদিতি দৈথি 
লোক্তৎ তন্ন ॥ একেন পাগিন! দ্ং 

শৃদ্রাদতৎ ন ভঙ্গয়েদিত্যারি পুরারিেন 

একপাণিদতশৃদ্রাদভভক্ষণনিষেধেন তন 
সাত্রপরিবেষণস্থাপি নিষিদ্ধহ্থাৎ পাণিগঃ 

মপি পাত্রান্তরিতহ কৃতা দেয়! হু 

দভাশ্চ বে স্নেহা লবণং বাগ্ুনানি চা 

দাতারৎ নোপতিষ্ঠন্ডে ভেক! উহার 
ভ কিছিষহ ॥ তঙ্যাদভ্তরিতহ ল্য পণে 

নাথ হুখেন বা। প্রদদ্যাম তু হস্ছেন লাগ 
শেন কদাচন ৪ ইতি বশিষ্ঠবচনেন হাল 

ভহোহভিধানাহ | প্িতভতি হরিণ? 
নুপশৃহিত সপ্েব্হ। মন্রঃ। গুণাহশ্ড 

লানুপষো দি ভাহহ অগা বিগ 

হহহহ নম্যগৃহনাছের লনাভিহহ 

পানিপাতপা ভোজুদিতহো দে হত. 



গরিত্র। ২১ ৫৯ 'পরিশ্র 

ভক্ষ্যৎ ভোজ্যঞ্চ বিবিধ্ং মুলানি চ ফলানি 

চ॥ হদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি হর 
ভীণি চ। উপনীয় চ তৎ সর্বাৎ শনকৈঃ 

সবসমাহিতঃ॥ পরিবেষযেৎ প্রধতো গুণান্ 

সর্ধবান্ প্রচোদয়ন্ £ গুণান্ উপকরণানি 

ভূমাবেৰ ন তু ব্যঞ্জনাদিপাত্রাণি অঙ্নাদি 
পান্রোপরি নিক্ষিপেহ 1 ইতি শ্রাদ্ধ 

তত্ব ॥ 

পরিবেবিকা (ন্ত্রী) গরিবেষণকর্ভ্ী। .তস্কা 
লক্ষুণহ থা । ন্লাত। বিশুদ্ধবসন! নবধূপি- 

তাঙী কর্পুরসৌরভমুখী নয়নাভিরাম 

বিশ্বাধরা শিরসি বদ্ধন্গন্ধিপুষ্পা মন্দ- 
ম্মিতা ক্ষিতিভূতাং পরিবেধিকা স্তাৎ ॥ 
ইতি.পাকরাজেশ্বরঃ ॥ 

পরিবেষ্টিত (ত্রি) বর্ববতোভাবেন বেডিতং। 
তশুপর্য্যায়ঃ। পরিক্ষিপ্তং ২ বলয়িতং ৩ 

মিবৃতৎ ৪. পরিস্কৃতৎ ৫ ,পরীতৎ ৬ | 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পরিব্যাধঃ ( পুৎ) 'অন্ুুবেতসঃ। ভ্রমোৎপলঃ। 

ইত্যনরহ ॥ 

পরি ব্রজা। শেন্্ী ) তপস্যা ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পবিত্র জু] 7 (পুং) চতুর্থাশ্রমী। তত 
পরিভ্রাড়্ 1 পধ্যায়ং ৭. ভিচ্ষুঃ ২ 

কর্মন্দী ৩ পারাসনী ৪ মস্করী ৫1 ইত্য- 

অন্যামী ৬ শ্রমণহ ৭ 1 ইতি 
ভটাধরং ॥ পরিত্রাকং ৮ পরাশরী ৯ 

ব্রডক ১০ । ইতি শনরহ্াবলী ॥ তস্য 

লক্ষণ যথা সর্বারস্তপরিতাগো 

ভৈক্ষাশ্বেহ ত্রষনূলতা । নিষ্পরিগ্রহতা- 
ভ্রোহসমতা, মর্বফঘু ॥. পরিয়াশ্রিয় 

নং ৪ 

পরিঘঙ্গে হখভুংখাবিকারিত! | মংবাহ্থাঁ 

ভ্যন্তরৎ শোঁচৎ জুখছুঃখাবিকারিতা ॥ 
সর্ধক্দিযসমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যত!। 
ভাবসংগুদ্ধিরিত্যেষ পরিক্রাডূর্ধ্য উচ্যতে॥ 

ইতি .গরুড়পুরাণৎ ॥ - 

পরিব্রাজঃ 1 (গুহ) পরিব্রাটি। হি 
পরিব্রাঁজকঃ .$ টীকায়াং রমানাথঃ ॥ 
পরিব্রাজিঃ (ভ্ত্রী) শ্রাবনী। থুলকুড়ী ইতি 

ভাঁষা। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পরিশঙ্কনীয়ঃ (তরি) সর্বতোভাবেন শঙ্কা- 

বিষয়ঃ যখ।। শীন্্রৎ স্ুচিন্তিতমপি গ্রতি- 

চিন্তনীয়মারাধিতোহপি নৃপতিঃ পরি- 
শঙ্কনীয়ঃ। অঙ্কে দ্থিতাপি ঘুবতিঃ পরি" 

রক্ষণীয়া শাস্ত্রে বূপে চ বুবতৌ৷ চ কুতো! 
বশিত্বং ॥ ইত্যুন্তটঃ ॥ 

পরিশিষ্টৎ (ক্রী) পরিশেষবিশি্উং । অব- 
খিষ্টার্থবোধকগ্রন্থঃ | ইতি হেখচজ্ঃ ॥ 

পরিশুক্ষং (ক্লী) যাংসব্যগ্রনভেদঃ | যথা! 

মাহসৎ বহুদ্বতৈভূর্ষটং মিক্ঞ্চেচ্চান্থুনা 
যুছঃ॥ জীরকাদ্যৈ১ সমযুক্তৎ পরিশ্ডক্ষৎ 
তদছুচ্যতে ॥ ইতি শব্দচক্জিকা 8 সর্ববতো- 

নীরসে ত্রি 

পরিশোধহ (পু) পরিশোধনহ 1 সর্বতো” 

ভাবেন শুদ্ধিঃ। পরিপুর্বশুধদাতোরল্ 

প্রত্যয়নিষ্পমঃ [ 
পরিশোরঃ (পু) সর্বতোভাবেন শু্ধতা | 

যথা । মার্ভণে পবিশোবমেভি সলিলং 

ইতাদি জ্যোতি হ 
পরিশ্রম (পুহ) পরিশ্রান্তিঃ । তৎপব্যায়ঃ। 

দঃ ত ল্েশত ৪ প্র়ামঃ ৩ শি 
শ্রন্ঃ * 



গরিষ্ক 
তি 

২১৬৭ 
চিত উরস উনি সরি ৭ 

পরিস্প, 

'আয়াসং ৬ ব্যায়ামঃ ৭।. ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ॥ 

পরিশ্রয়ঃ (গুহ) সভা 1 'আশ্রয়ঃ 

মেদিনী 
পরিশ্রান্তঃ (ত্রি ) সর্বতোভাবেন শ্রান্তি- 

হুক্তঃ ॥  পরিপুর্বশ্রমধাতোঃ কর্তৃরি 

জপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ ৃ 
পরিশ্রতঃ (তরি) সর্বতোভাবেন অবণ- 

বিশিউঃ। পরিপূর্ধশ্রধাতোঃ ক্তপ্রত্যয়- 
নিম্প্ঃ ॥ 

পরিশ্রেষঃ (পু) আশ্লেষঃ ॥ পরিপুর্ববশ্লিষ- 
ধাতোর্ভাবে অল্প্রত্যয়নিষ্প্ঃ 

পরিষৎ [ছৃ] (তত্র) সভ1। ইত্যমরঃ। পরিযত্তং 
যথ!। একবিংশতিসংখ্যা কৈ্ীমাৎসান্যায়- 
পারগৈহ। বেদান্গকুশলৈশৈচৈব পরিষত্বং 
প্রকল্পয়েৎ ॥ ইতি প্রায়শ্চিভবিবেকঃ ॥ 

প্রিষদঃ ( পুং) পারিদদঃ | অনুচরঃ | ইতি 

ভরতকৃতদ্বিরপকোষঃ এ 

পরিধদ্যঃ ( পুং) পরিষদ্বলঃ । ইতি ভরত- 

দ্বিরপকোষঃ এ 

পরিষদ্বলঃ (পুং) সভামদ:॥ পাবিষদঃ | ইতি 
শব্দরহ্াবলী ॥ 

পরিদ্ম্দঃ (ভি) পরিস্বদ্দঃ | পরপুইটঃ। ইত্য- 
অরটাকায়াহ রমানাথঃ ৪ 

এগুরিক৪ঃ (তরি) পরিক্ষদ্দঃ। ইত্যমরটাকায়াং 
- বায়মুকুটঃ 

। ইতি 

পিষটারঃ (পুহ) অলহার 1 ইত্যমরঃ রি 
সংক্যারঃ | শুদ্ধি ৪ 

পরিস্কভঃ (তি ) ভুফিতঃ। অলঙ্ভং | ইত 

মর ৪ বেছ্রিতও 1 ইতি হেলচজ্ুঃ » 
চে 

আহিতসংস্কারঃ | ইতি বেদিশব্দটাকায়াং 

ভরতঃ ॥ ্ 

পরিষ্কতভূষিঃ (ত্ত্রী ) বেদি | পরি 

যঙ্ঞার্থং 'পশুবন্ধনায় ঘজ্ঞপাত্রাসাদিনায় 

চাহিতসংস্কারা ভূমিঃ ॥ ইত্যমরভরতৌ। 

পরিষ্টোমঃ (পুহ ) পরিভ্তোমঃ | ইত্যাদ" 

টাকায়াহ স্বামী ॥ 

পরিদঙ্গঃ (পুং) আলিঙগনৎ | ইত্যমরঃ ॥ 

পরিসভ্যঃ € পু ) পরিষদ্যঃ॥ সভাঁদদ/। 

সর্বাতোভাবেন সভায়াং সাধুঃ ইতার্ধে 

প্রত্যয়ঃ ॥ 
পরিসরঃ (পু) পর্যস্তভূং 1 নদীনগরপর্কা' , 

তাদেরুপান্তভূমিঃ ॥ ইত্যমরভরত ॥ 
মৃত্যুঃ। বিধিঃ| ইতি মেদিনী | 

পরিসর্পঃ (পু ) পরিক্রিয়া পরিজনাদিনা 

বেউনহ ॥ সমন্তাঁ মপর্ণিং | ইত্যদঃ ॥ 

ভরতে ॥ 

পরিসরধ্যা (কী) পরীসারঃ॥ সর্বতোগননং 

ভুমৌ সব্বতোভ্রমণৎ | ইতি সর্ং! 

অন্তসরণং 1. ইতি কেচিৎ। ইত্যম্ 

ভরতে! ॥ শ 

পরি্ন্দঃ ( পুহ) পরপু্ঃ ॥ পরেগ পরি 
পালিতঃ।-ইতানরঃ £ 

পরিষ্কসং (পুহ ) পরিবদ্দঃ। ইত্রামরটিকাগ 

রায়যুক্ুটহাঃ, 

পরিল্ত্োনত (পু) গভপৃষ্ঠন্ছচিতকথ? র 

হাতীর পিঠের কুল ইতি ভাষা £ ইত 

সরত 

পরিস্পন্দঃ (পুং) কুছমশ্রকরাদের প্রা 
দেশ্ডি রচনা 1 হত্যনরঃ £ 



গরিহা. ২১৬১ পরীবা 

পরিবারঃ | ইতি হেখচন্দ্রঃ ॥ সর্ববতো- 

ভাবেন স্পন্দনঞ্চ ॥ 

পরিস্পন্দন (ক্রী) সব্বতোভাবেন কম্পনং। 
যথা। কোহপি পরিস্পন্দন্সাধনসাধ্যঃ | 

যখ! গমনাদিঃ। কোহপ্যপরিস্পন্দননাধন- 

সাঁধ্যঃ | যথা! অবন্থানাঁদিঃ 1 ইতি গোয়ী" 
চত্রুঃ ॥ 

পরিষ্পন্দমানঃ (ত্রি) লরবভোতাবেন কম্প- 
মানঃ। যথা। অনবরতপরিস্পন্দমানা পরি- 

মিতপবনাদিপরমাণুচেতননংঘে!গমস্তানা- 
- স্তঃপাতিব্যক্তীনামবিরতমেবোঁপরমাৎ ॥ 

ইতি সামান্যলক্ষণায়াং শিরোনণিঃ ॥ 
পরিশ্থন্দঃ' ( পু ) পরিষ্পন্দঃ ॥ ইত্যমর- 

টাকায়াং ভরতঃ ॥ 

পরিক্রৎ (ত্ট্রী) বরুণাত্ম জা। মদিরা। ইত্য- 
মরঃ 

বি (তরি) অ্রবধুক্তঃ। বর্র্বতোভাঁবেন . 
রিতঃ। ইতি নেদিনী [ 

তি (স্ত্রী) বারুণী মদিরা ॥ ইতি 
মেদিশী, ॥ 

পরিহারঃ (পুং) অবজ্ঞা । অনাদর:। ইতি 

শবরত্রাবলী এ 

পরিহার্ধাঃ ( পুহ ) পারিহার্ধাঃ। বলয়ঃ॥ ইতি 
ভরতছিন্ূপকোষঃ ॥ পরিহরন্ীয়ে তরে ॥ 

শরিহানঃ (পুহ) পরিহসনং | ঠাট্টা ইতি 

ভায়া | পরীহাস: 1 যথা । পর্িহাসঃ 

কেলিবুখহঃ কেলির্দেবননরপ্ি ॥ ইতি 
ভ্রিকাশুশেদত ৪ ততপর্যায়ই ॥ জীড়হ হ 

দেবলা ৩। ইতি শদরহ্াবলী  বন্রা ৪1 

ইতি দটাধরঃ 2? 

পরিক্ষিও (পু) অভিমন্থ্ুপুত্রঃ) তৎপর্ধ্যায়ঃ। 
পরীক্ষিৎ ২ পারীক্ষিতঃ ৩ পরিক্ষিতঃ ৪ 1 
ইতি শব্রত্রাবলী | . 3০8 

পরিক্ষিপ্তৎ তত্রি) পরিখাদিন! বেটিতং। তৎ- 
পর্ধ্যায়ং। নিকৃতৎ ২ । ইত্যমরঃ॥ সর্ববতো- 
ভাবেন ক্ষেপযুক্তঞ্চ 1 

পরীণায়ঃ (পুহ ) পরিণায়ঃ। শ্ারীণাৎ সমন্তা- 
ন্নয়নং | ইত্যমরটীকায়াৎ ভরতঃ ॥ 

পরীতং (তরি) টিনেজ ইতি হেম- 
চজ্্রঃ 1 

পরীতৎ (তরি) সূ্ববতে!ভাঁবেন বিস্তৃতৎ! পরি- 

পুর্বতনধাতোঃ কিপৃপরতযয়নিপ্রনং 1ইতি 
মুগ্ধবোধব্যাকরণহ ॥ 

পরীভাবঃ (পুহ ) পরিভাবঃ| অনাদরঃ। ইত্তয- 
মরটাকায়াৎ ভরত£ ॥ 

পরীরং (লী) ফলং। ইত্যুণ/দিকোষঃ 
পরীরভ্তঃ (পুং) পরিরভ্তঃ 1 আলিঙ্গনং | 

ইতি ভরতদ্বিরপকোষঃ 
পরীবর্ভঃ (পুৎ) পরিবর্তনহ॥ তংপর্যায়ঃ। 

প্রতিদান ২ নৈমেয়ঃ৩ নিময়ঃ ৪। ইত্য- 
মরঃ ঘ পরিবর্তঃ ৫ বৈমেয়ঃ৬ বিমিময়ঃ ৭ 
পরিদানং ৮ | ইতি শব্দরহাবলী চ বৃর্র 
ব্লাজঃ। ইতি জ্টাধর: ? 

পরীবাদঃ (পুং) দোযোল্লাব:॥ তৎপরধ্যায়ঃ। 
কুহসা ২ নিন্দা ৩ জুগুপ্না ৪ গর্থ। ৫ 
গহণিহ জ নিন্দলহ ৭ কুৎসনং৮ পরিবাদঃ৯ 
ভুগুপ্দনহ ১৭ আক্ষেপঃ ১১ অবর্দ ১২ 
নির্বান্ঃ ১৩ অপজোশঃ 5৪ ভহক 
ষনখ ১৫ উপকোশঃ ১৬ অপবাদ ১৭ 
অব্যাহত ১৮ ইডি শঙুরহাবলী £ 



গরীক্ষ ২১৬২ পরীক্ষা 

বীণাদিবাদনৎ 1 যেন কাঁষ্ঠবিশেষাদিনা' 

বীণাদির্বাদ্যতে স্ঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

পরীবরঃ ( গুহ ) খড়গকোষঃ। জঙ্গমঃ ৷ পরি 

চ্ছদঃ। ইত্যমরঃ ॥ পরীবাঁরঃ পরিজনে 

খড়গ্রকৌষৈ পরিচ্ছদে । ইত্যনেকত্র দর্শ- 

নাৎ। জঙ্গমে! জঙ্গঘবিশেষঃ পরিজন 

ইত্যর্থঃ। খড়গকোধষোহসিবায়কঃ মেয়ান্ 

ইতি খ্যাতঃ। পরিচ্ছদঃ শোভাজনকমুপ- 

করণৎ ছ্ত্রচাঁমরাদিঃ বভ্যজনাদিশ্চ এখু 

পরীবারঃ। ইতি তট্টাকায়াঁ ভরতঃ ॥ 

পর্ীবাহঃ (পুং) জলোচ্ছ্বাসঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

বাজযোগ্যবস্ত ! ইতি মেদিনী ॥ 
পৰীন্িঃ (ক্ত্রী) অন্বেষণ | ইত্যমরঃ ॥ পবি- 

চর্ধ্য! ৷ পাকীম্যৎ ৷ ইন্তি মেদিনী ॥ 

পরীসারঃ ( পুৎ) পরিসর্ধ্যা। সর্ববতোগমনহ। 

ইত্যমবঃ ॥ 
পরীহারঃ ( পুৎ) অবজ্ঞা ॥ ইতি শব্দরত্া- 

বলী॥ 

পবীহানঃ €পুহ ১ পরিহসনহ | তৎপর্যাঁয়ত | 

ড্রুবঃ$ ২ কেলিঃ ৩ ভ্রীড়া ৪ লীলা ৫ 

নর্ম ৬। ইত্যমরঃ ॥ পরিহাসঃ ৭ কেলি- 

সুখহ,৮ দেখনহ ৯1 ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

পরীক্ষকঃ (ভ্রি) নিদ্ূপক । ততপর্য্যাষঃ | 

 কাবণিকঃ ২। ইত্যঘরঃ ॥ পরীক্ষতে অব- 
খারফতি, প্রমণেন ।. যথ! বহ্ছিন! পরী- 
ক্ষকঃ বর্ণন্ত স্বর্ণকারঃ ॥ কারণৈহেঁভুভি- 

স্মরতি কাবণিকঃ 1 ইতি ভরত্তঃ ॥ 
পরীক্ষণৎ (ক্লী) পৰীক্ষা । রাজ ধশ্মকামার্থ- 

ভয়ৈবমাত্যাদের্ভীবতব্ুনিকূপণং । ইতি 

ভর্তঃ এ যথা ! ভেদোপজাপাবুপধা- 

, ধর্্াদ্যে্বৎ পরীক্ষণহ | 'ইতামরঃ | 

বর্ধবতোভাবেন দর্শনঞ্চ ॥ 

পরীঙ্গা (ত্রী) দিব্যৎ | ভথ দিব্যানি। তত 

বৃহস্পতিঃ ॥ ধটোইগ্রিরুদকঞ্চেব বিষং 

কোষশ্চ পঞ্চমৎ | যষ্ঠ্চ তওুলাঃ প্রোজং 
সপ্তম তপ্তমাষকং ॥ অক্টমং ফার' 

মিত্যুক্তৎ নবমং ধর্ধজৎ ন্মৃতৎ। দিবা 

ম্যেতানি সর্বাণি নির্দিষটানি ্বয়জুবা। 
অথ কিস্তদ্দিব্যং। তত্র মানুষ প্রমাণানি্ 

স্তাঁপি নির্ণায়কৎ যতদ্দিব্যমিতি লোক 

গ্রসিদ্ধং ॥ এতদ্যাদ্যপি শপথানামন্ি 

তথাপি কালান্তরনির্ণায়কত্ছেন 'তেঘাং 

ভেদাৎ। অপিনা। মানুষপ্রসাণদবেহণি 
বন্র ধটাদীনাঙ্গীকারপ্ত্রোপি তথেতি 

ইতি সুচিতৎ। অতএব লিখিত মার্দিণ 

ভুক্তিলক্ষণত্রিবিধমানুষপ্রমাণভিন্গ্রধাণং 
বত্দ্িব্যং প্রসাণং তত প্রসাণং নভাবৈব' 

গোচরং কিন্ত ভাঁবাভবাবিশেষেণ গোচ 

রযতীতি। তত্র মহাভিবোগেয দিব্যা 
স্যাহ যাজ্ঞবন্ধাঃ | তুলাপ্নযাপো ব্ষিং 

কোষে। দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে। বাতি 
ঘোগেঘেতানি শর্ষকম্ছেইভিযোক্তরি £ 

বিশুদ্ধয়ে সন্দিগ্বার্থস্ত সন্দেহনিরৃ্যে। 

মহাভিযোগেযু ঘহাপাতকাদিগুরুতরাহি 
যোখেছু । শর্ষকণ্থ ইতি শর্ককহ প্রধানং 

ব্যবহারস্ত চতুথপাদে! ভয়পরাজয়লরি 

তেন দণ্ডো লক্ষ্যতে তত্র তিষ্ঠতীতি ঈধ 

কম্ছ১ তত্প্রযুভ্তদণ্ডভাঈীত্যরঃ। মহাছি 

বোগান্ স্পউয়তি বালিকাপুরাণহ | পর 

দারাভিশাপে চ চৌধ্যাগন্যাগজের 5 



গাছ ২১৬৩ 

মহাপাতকশত্তেবু স্তা্িব্যৎ নৃপসাহসে॥ 

প্রতিপত্ডে িবকাঁদে চ পণস্য স্থাপনে 

কুতে। তত্রৈব স্থাপয়েদ্বিব্যং শিরঃপূর্বরং 
মভীগতিঃ ॥ পরদারাভিশাপে চ বহবে! 

যন্ত্র বাদিনঃ । শিরোহীনং ভবেদ্িব্য- 

মাত্সনঃ শুদ্ধিকারণাঁৎ ॥ পিতামহঃ। শিরং- 

স্থারিবিহীনানি দিব্যানি পরিবর্জয়েৎ! 

চত্বারি তু ধটাদীনি কোবশ্চৈবাশিরাঃ 
ক্ফুভঠ & অহধভাবধোজিভরেহদি। কৌঘর্ছ 

স্মৃতিঃ। কোধনন্সে চ দাপয়েু। বাজ- 

ক্ষ্যেনোভিযোকুর্বাদিনঃ শিরোবর্ভিত্বাভি- 

ধানীদভিযোজ্যস্ত দিব্যকর্তৃত্বৎ , প্রতি- 

পাদিতৎ ) ব্যক্তগাহ কাভ্যায়নঃ 1 ন 
কশ্চিদভিযোক্তারৎ দিব্যেব বিনিযোজ- 

য়েং। অভিযুক্তায় দাতব্যৎ দিব্যং দিব্য- 
. বিশারদৈঃ ॥. প্রত্যর্থিস্বীকারেণ!র্ধিনো- 
হপি দিব্যমাহ যাজ্রবঙ্ক্যঃ | রুচ্যা! বান্যতরঃ 

কুধ্যাদিতবে! বর্তয়েচ্ছিরঃ। বিনাপি শঈর্ব- 

কান্ কুর্ব্যান্নৃপদ্রোহেহখ পাতিকে ॥ 

ইতরেহভিযুজহ শিং শারীরদর্ডমর্থ- 
দশুদ্ঘ। বর্তয়েহ স্বীকুর্ধযাৎ। হৃহস্পতিত। 

স্রেহাৎ ক্রোধালোভতো বা ভেদমায়ান্তি 

সাক্ষিণঃ ॥ বিধিদৃষ্দ্য দিব্যস্য ন ভেদে। 
জায়তে কচি ভেদ স্ত্যাদৈপরীত্যহ। | 
বু কাত্যায়নবচনহ | কিয়া ন বৈদিকী [ 
প্রোক্ডা বিদামীনেযু সাক্ষিযু লেখ্যে চ | 

. ষতি হাদেছুন স্যান্দিব্যৎ ন সাক্ষিণ ইতি 
তদ্গ্রণহিহক্ষিম্ন্থে ৮ থা বাসং £ 7 

হণিযাট্োহধিষলাহ শ্রদন্তহ বা বিধানতঃ1 | 
কত তি শেন বিষন্থদেলিবাসপি হাহ সাঙ্ী ওখাহিতিহ 

পরীক্ষা 

অতএব নারদঃ। যুক্তিবপ্যবলনান্ত্র শপৃথে- 

নৈনমন্দীয়েৎ। এনং বিপর্ধ্যয়নাণমর্থহ আদি 

য়ে পীড়য়ে। নির্ধারয়েদিতি যাবহ!ক্ষা 
শপথানাহ নাঁরদঃ । সত্যবাহনশব্ত্রাণি 
গোবীভকনকানি চ। দেবতাপিতৃপাদাংশ্চ 

দানি. হুকৃতানি চ ॥ স্পুশেচ্ছিবাংসি 
পুজাণাং দারাণাং হুন্ৃদান্তিথা | অভি- 

যোগেছু সর্কেষু কোঁষপানসথাপি বা ॥ 

ইন্তেতে শা ওরা) অনল আজ 
কারণাৎ। বৃহস্পতিঃ1 যথে।ক্তবিধিনা 

দেয়ং দিব্যৎ দিব্যবিশারদৈঃ। অবথোত্ত" 
প্রদত্তস্ত ন শক্তং সাধ্যমাধনে ॥ অদেশ- 
কালদানি বহির্বাদিক্ৃতানি চ॥ ব্যভি- 
চারং সদ হেব কুর্বস্তীহ ন দংশবঃ ॥ 

বহির্বাদিকৃতনভিযোক্তারং বিনা কৃতহ। 
এতচ্চ প্রায়িকৎ আত্মশুদ্ধিপরাণামন্ছি- 

বোক্তারৎ বিনাপি দিব্যবিধানাহ। তথা 

চনারদঃ। বাজভিহ শহিতানাঞ নিডিষ্টা- 

নীঞ্চ দহ্যভিঃ ॥ আভুষুদ্ধিপরাণাঞ্চ দেয়হ 

দিব্যৎ শিরে! বিনা ক অথ দিব্যদেশাঃ। 

কাঁত্যায়নঃ | ইন্জঙ্গানেইভিশন্তানাহ মহা 

পাতকিনাহ নৃণাৎ। নৃপজ্োহপ্রব্বভানাং 

বাজছ্বারে শ্রযোছযেহ ৪ প্রাতিলোম্য- 

প্রসৃতানাহং দিব্যহ দেয়হ চহুদ্পথে।, 

অতোহন্যেু চ কাধ্যেদু সভামধ্যে বিছু 
বুধাঃ॥& ইচ্জুস্থানে ইন্ধাজস্থানে ৮ 
অধ ছিব্যকালাঃ হ পিতামহ চৈতো 

মার্থশিরাশ্চৈব বৈশাখস্চ তখৈব ছে। 
- এহে বাঁধারণা মানা নিব্যানামবিরো- 

ধিনত হ ঘট যর্দিভুকঃ প্রোক্ো বান্তে 



পরীক্ষা 

বর্ধাস্থ পরিকীন্তিতঃ ॥ শরদ্ত্রীয্মে তু 
বলিলং হেমন্তে শিশিরে বিষং | কোষস্ত 

সর্ধবদা; দেয়স্তল। ষ্যাৎ সার্বকলিকীতি ॥ 

মিতান্ষরায়াৎ নারদঃ। ন শীতে তোয়- 

গুদ্ধিঃ স্যাম্নোষ্কালেহগ়িশোধনহ । ন 

প্রারঘি বিষং দদ্যা প্রবাতে ন তুলাং 
নৃপ ॥ ,নারদঃ। পুর্ববাহ্থে দ্বদিব্যানাং 
প্রদানং পরিকীত্তিতৎ | নাপরাহেে ন 

সঙ্ধ্যয়াখ ম মধ্যাহে কদাচন ॥ শীতে 

হেমন্তশিশিরবর্ধাহথ । উঞ্ণকালে শ্রাক্স- 

শরদোঃ। বর্ধান্থ বিষনিষেধশ্চতুর্ধবাতি- 

রিক্তপরঃ। বর্ষে চতুর্ধবা মাত্র! ইতি বক্ষ্য- 

মাথনারদবচনাৎ। তগডুলাদীনান্ত বিশেষা- 
নভিধানাৎ সার্ধবকাঁলিকত্বং | আত্র বিষে 

বিশেষতে! বর্ধানিষেধাৎ বক্ষামাণবচনে 

পিংহশ্থরবাবেব পরীক্ষামাত্রনিষেধাচ্ 

দিব্যান্তরৎ সিংহেতরত্র বর্ধাস্থপি কুব্বীত। 

অতে। ধাম্যায়নে হরে স্থণ্ডে সর্ধবকর্ম্মাণি 
বর্জয়েদিত্যপ্য ন বিষয়ঃ। জ্যোতিষে। 

সিংহন্থে মকরস্ছে চ জীবে চাস্তমিতে 

তথা । মলমাচস ন কর্তব্য পরীক্ষ! জয়- 

কাজ্িণা ॥ রবিশুদ্ধো গুরৌ। চৈব ন 

শুক্রেহস্তঙ্গতে পুনঃ ॥ সিংহচ্ছে চ রবো৷ 

নৈব পরীক্ষা শন্যতে বুধৈই ॥ নাষটম্যাৎ ন 

চতুর্দস্টাৎ প্রায়শ্চিন্তপরীক্ষণে ॥ ন 

পরীক্ষা বিবাহশ্চ শনিভৌমদিনে তথ! ॥ 
রবিশুদ্ধ। গুরৌ চৈবেত্যত্র শস্যত ইতি 
শেষঃ । তথা চ দীপিকায়া । নে! 
শুক্রান্তেউমেহর্কে গুরুনহিতরবে 'জন্ম- 

" সাদেহউমেন্দৌ বিচ্টো মানে মলাথো 
কুজশনিদিবসে জন্মতারহ্ব চাথ | 

নাড়ীনক্ষত্রহীনে গুরুরবিরজনীনাথতার 

বিশুদ্ধ গ্রাতঃ কার্ধ্য! পরীক্ষা দ্বিতনুচর 

খৃহাহশোদয়ে শম্তলগ্নে ॥ *॥ পিতামহ 

প্রত্যক্ষং দাপয়েদ্দিব্যং রাজা বাধিকৃতো 

হপি বা। ব্রাহ্মণানাং শ্রুতবতাং প্রন্ক' 

তীনান্তথৈব চ ॥ ত্রাহ্গণানাৎ গ্রক্ৃতীনাৎ 
প্রত্যক্ষং দিব্যং দাপযেদিত্যন্বয়ঃ| প্র 

তয়ন্ত স্বাম্যমাত্যঃ মহৎ কোষে। রা, 
বলানি চ। রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং 

শ্রেণয়োহপি চেতি অমরনিংহোক্াঃ 181 

অথ দিব্যবিশেষাধিকারিণঃ | নারদঃ। 

আহ্ধণস্য ধটে! দেয়ঃ ক্ষত্তিয়দ্য হত 

শনঃ। বৈশ্যস্য সলিলৎ দেয়ং শুর 
বিষমেব তু ॥ সাধারণঃ সমস্তানাং কোধ 
প্রোক্তো মনীষিভিঃ। বিষবর্ং আদ 

সর্বেষান্ত তুলা স্যৃতা | যৎ পুনরনেন 
সব্রতানাৎ ভূশার্ভানাহ ব্যাধিতানাং তপ' 
দ্বিনাং | ভ্্ীণাঞ্থ ন ভবেদ্দিব্যৎ যদি ধর্ম" 

ত্বপেক্ষিতঃ 0" ইতি জ্ত্যাদীনাং দিব্যং 

নিষিদ্ধ ভভুলেতরবিষয়কমিতি শৃণ' 
পাণিঃ॥ মিতাক্ষরায়ান্ত। ভ্রীপুংসয়ো' 

বিরবিবাদেন শ্াণাং দিব্যমিতি রা! বান 

তর$ কুধ্াদিতি বিকল্পনিষেধার্থমেত' 
ছুক্তৎ ভবতি | অবইন্ধাভিযোগেু 

্ত্যাদীনামভিযোভুত্বে অভিযোজ্যানামের 
দিব্য এতেষানভিযোজ্যত্বেহপি, অভি" 
যোভুণামেব দিব্যৎ পরস্পরাভিযোগে ছু 
বিকল্প এব তত্রাঁি তুলৈবেতি নিয়গ্যতে । 
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তথা! মহাপাতকাদিশক্কাভিযোগে তু স্ত্য- , 

দ্বীনাৎ তুলৈব। যথা যাজ্ৰবন্কঃ | তুলা! 
জ্ীবালবৃদ্ধান্গপন্গুত্রালণরোগিণাং ৷ অগ্নি- 

ভলৎ ব! শৃঁদ্রস্য যবাঁঃ সপ্ত বিবস্য বা? 

স্ী্গাত্রং জাতিবয়োহিবন্থাবিশেষানাদ- 
রেণ বাল আফোড়শাদর্ষাজ্ঞাতিবিশেষা- 
নাদরেণ রৃদ্ধোহশীতিপারগঃ ৭ এতচ্চ 

বচন সর্ব্বদিব্যসাধারণেষু মার্থশিরশ্চৈত্র- 
বৈশাখেষু ক্ত্যা্ীনাৎ সর্বদিধ্যসমবধান- 
বিধানে নিয়মার্থকতয়ার্থবু ! ন চ সর্বব- 

কালহ স্্রীণান্তলৈবেতি। ভ্্রীণান্ত ন বিষং 
প্রোজং ন চাপি সলিলৎ স্মৃতং । ধট- 

কৌষাদিভিন্তাবামন্তত্তত্বং বিচারয়েৎ ॥ 

ইন্তি বিষদদলিলব্যতিরিক্তথটকোধাদিভিঃ 
শুদ্ধিবিধানাৎ। এবং বালাদিঘপি যোজ- 

নীয়ং। তথা ত্রা্ষগাদীনামপি ন সার্বব- 

কালিকভ্তলাদিনিয়মঃ | সর্ধবেষামেব 

বর্ণানাঁ কোষাচ্ছুদ্দিবিধীয়তে | জর্ববা- 
গ্যেতানি সর্ধেধাং ব্রাহ্মণস্ বিধং বিনা ॥ 

ইতি পিতীমহম্্রণাৎ । তন্মাৎ দাধারণে 
ক'লে বহদিব্যল্মবধানে তুলাদিনিয়দার্থ- 

মেবেদং ব্চনহ। কালান্তরে তু তভ্তৎ- 
কালবিহিতং সর্ব্বেষাং। তথ! হি বর্ধান্বগ্রিত 

রেব সর্বেষাং হেমস্তশিশিরয়োস্ত ক্ষত্রিয় 

দীনাঁং ত্রয়াণাং অগিবিষয়োবিকল্পঃ ব্রাহ্ধ- 

ণস্য ভু অগ্নিরেব ন কদাচিছিষং ত্রাঙ্মীণস্য 
বিষ বিনেতি নিষেধ) শ্রীপ্রশরপোস্ত 

স্লিল্মেব। যেষাৎ কুষ্ঠ্যাদীনান্ত বিশ্বেষে- 
শাগ্র্যাদিনিষেধঃ ৷ কুছিনাৎ বর্ছদয়েদগরিং 
সলিলং শ্বাসকাসিনাং 1 পিতম্লেমবতাৎ 

৩৩ 

নিত্যৎ বিষস্ত পরিবন্জরয়েদিতি বচনান্রৈষাঁ- 
মগ্যাদি কালেহপি সাধারণং  ছুলাদ্যেব 

দিব্যং ভবতি। ঘথা। তোয়মগ্রিধিষখৈ'ব 

দাতব্যৎ বলিনাং নুখামিতি স্মরণাহ | 
ছুর্ববলানামপি সর্বথা 'বিষনিষেধাঁৎ শৎ- 

কালানতিক্রমেণ জাতিবয়োহবন্থাশ্রিতানি 

দিব্যানি দেয়ানি। অত্র চ যদ্য যানি 

বিশেষদামান্যপধুযদন্তেতরবিহিতানি তানি 

মুখ্যকল্লানুকক্পরূপাণি বেদিতব্যানি । 

যথা । ব্রাঙ্গণন্য ধটে। মুখ্যঃ কোষন্তরনু- 

কক্পঃ। জলাগ্বী আপশুকল। প্রাগুক্তনারদ- 

বচমে এবকার শ্রতেরু্যকল্লাদিত্বং ন ভু 
প্রশস্ততমাদিত্বসিতি | এবধাত্রাপি অ- 

যথোকজ্িপ্রদতন্ত ন শক্ডং সাধ্যনাধনে ইতি 

প্রাগুক্ত বোধ্যং । স্মৃতি! অবইন্তাভি- 
যুক্তানাহ ধটাদীনি বিনিদ্দিশেৎ | তখুল- 
শৈচৈব কোষশ্চ শঙ্কান্েব ন সংশয়ঃ ॥ 

অবউল্ভোহত্র নিশ্চয়ঃ। শিরোবর্তিতেতি 
কেচিৎ 1 ইতি ব্যবহারদ্রীপিকা ॥ কাত্যা- 

য়ন) অস্পৃশ্যাধমদ্যনানাহ শ্েচ্ছানাৎ 

পাপকারিণাৎ । প্রতিলোনপ্রসুতানাৎ 

নিশ্চয়ো, ন ভুরাজনি ॥ তৎগুসিদ্ধানি 

দিব্যানি 'সময়ে তেযু, নিদ্দিশে £ তত 

প্রষিদ্ধীনি সর্পঘটাদীনি | তথা দেশকালা- 

বিরোধে তু বথাধুক্তং প্রকল্লয়েৎ। অন্ঠেন 

হারয়েদ্িব্যৎ বিধিরেষ বিপর্যয়ে £ অন্যেন 

প্রতিনিধিনা হারয়েশু কারযেড | বিপর্ধায়ে 

অভিযুক্তপ্াসানর্ধ্ে। অতএব মহাঁপাত- 

ক্যাদীনামন্তছার! দিব্যমাহ স এব | মাতা? 

পিতৃ্বিজগুকুবালক্ত্রীরাজঘাতিনাং 1. মহা- 
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পাতিকযুক্তানাৎ নান্তিকানাৎ বিশেষতঃ ॥ 

লিঙ্গিনাং প্রমদানাঞ্চ মন্ত্রযোগক্রিয়া- 

বতাং। বর্ণসঙ্করজাতাঁনাং পাপাভ্যাস- 
প্রবর্তিনাৎ ॥ এতেঘ্বেবাভিবোগেষু নিন্দ্যে 
ঘ্বেব প্রযত্রতঃ ! ইত্যাদ্যভিধায় দিব্যং 

প্রকল্পয়েমৈব রাজা ধর্শপরায়ণ:। এতৈ- 
রেব প্রবুক্তানাং সাধনা দিব্যমর্হতি ॥ 

কাত্যায়নঃ। ন লৌহশিল্লিনামন্রিং সলিলং 
নান্থুসৈবিনাঁং | তওুলৈর্ন নিষুগ্ীত ভ্রাঙ্গণং 

মুখরোগিণৎ ॥ নারদঃ। ক্রীবাতুরান্ সত্ব- 
হীনান্ পরিতাপাদ্দিতান্নরান্। বালববদ্ধা- 

তুরাদীংশ্চ পরীক্ষেত ধটে সদ ॥ নার্তানাং 
তোয়গুদ্ধিঃ স্যান্ন বিষং পিভরোগিণাং। 

শ্রিত্রান্ষকুন্খাদীনাং নামিকর্্ম বিধীয়তে ॥ 

ন মজ্জনৎ স্্রীবালয়োরধ্াশান্্রবিশারদৈঃ | 
নিরুৎসাহান্. ব্যাবিকৃশান্ার্তাংস্তোয়ে 

নিমজ্জয়েৎ ॥ ন চাপি হারয়েদগ্রিং ন 

বিষেণ বিশোধয়েশু | যত্তু। স্থাবরেবু বিবা- 

দেযু দিব্যানি পরিবজ্জয়েদিতি পিতামহ 
বচনহ তল্লিখিতসামস্তাদিসত দিব্যনিষে- ] 

ধকৎ। যদ্যপি । অলেখ্যসাক্ষিকে দিব্যং ! 

ব্যবহারে বিনিদদিশেদিতি স্মৃতেবিবাদা 

স্তরেইপি লেখ্যাদিসত্বে দিবানাদরস্থাপি 

খণাদানাদিবিবাদে সাক্ষ্যপন্যাসে কুতে- 

হপি প্রত্যর্থা যদি দণ্ডাঙ্গীকারেণ দিব্য- 

মঙ্গীকরোতি তদা দিব্যমপি ভক্তি 

সাক্ষিণাং দোষসহ্তবান্দিব্যস্য ভু নি- 
'ছেোষহেন বন্ভুতত্বিষয়হাৎ তল্লকণহ্াচ্চ 

ধর্দস্য । যাহ নারছৃহ | তত্র সত্যে স্থিতো 

ধর্মে ব্যবহারন্ত্ নাক্ষিণি। দৈবনাধ্যে 

পৌরুষস্ত ন লেখ্যস্ত প্রযোজয়েত। স্থাবর 

বিবাদে তু প্রত্যধিনাদণ্ডাসগীকারেণদিযা' 

বলম্বনে কৃতে সামন্তাদিদৃপ্রমাগদাবে 

হপি দিব্যং গ্রাথমিতি বিকয়নিবারায 

স্থাবরেঘিত্যাদি পিতামহবচনং নান্ত 

ন্তিকদিব্যনিরাকরণাঁয় লিখিতাদাভাবে 

স্থাবরাদিযু নির্ণযাপ্রসক্তেঃ 0৪] 

দ্ব্যসংখ্যয়! দিব্যবিশেষাঁঃ। বিজু 

সমযক্রিয়ারাজদ্দ্রোহসাঁহসেমু যথাফাদৎ 

নিঃক্ষেপর্ণন্তেয়েদর্থপ্রমাণাদিতি। ফর 

দিব্য রাজদ্রোহাদিয়ু যথাকামং রাদে 

চ্ছানুরোধাদ্দিব্যং নিঃক্ষেপাদিযু তু. 
প্রমাণতারতম্যাদিত্যর্থ; | তি 

হখ্যা রশ্মিরজোমুল! সনুনা সনুদাহতা। 

কার্ধাপণাস্তা সা দিব্যে নিখোল্যা লিঃ 

তথা ॥ বিষং সহত্রেহপহ্ৃতে গাগোনেঠ 

হুতাশনঃ | ভ্রিভাগোনে চ সলিলণ 

দেয়ে! ধটঃ সদা ॥ চতুঃশতাভিঘোণে 
দাতব্যন্তগুমাযকঃ। ত্রিশতে তল! চি 

কোষশ্ঢৈর তদগ্ধকে  শতে হতে, 

হুতে চ দাতব্য ধর্দশোধনহ। রে 

সরস প্রদাতব্যং ম্যৈঃ কালং প্রথা 
এষা সংখ্য। নিকৃষ্টানাহ মধ্যানাং ৪ 

স্থৃতা। চতুর্ঘখোতমানান্ত কল্পনীয়া রে 

ক্ষকৈঃ ॥ রশ্মিরজঃ। ভালান্তরগহে জা, 
৫ 

হ ভঙলং 21 প্রথমত বহু বুঙ্লহ দৃ্টতে রঃ | প্রদদ রে 

তে তি প্রমাণানাং হেসবেণুং প্রচঙ্ষত এ 
মনুক্তহ হ কারাপশাজা পণাপ! কারি 

পণ ইতি পর্ায়দর্শনাহ | বিনে দা 
এব সহস্র, ইত্যাদে পণ ইতি গেট 
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উপক্রমাঁৎ নিকৃষ্টানাং জাতিকর্মুণৈঃ । 
নাসহত্রাদ্বরেদগ্নিং ,ন তুলা ন বিষ 

স্তথেতি যাঁডবন্ধ্যবচনং মধ্যমোত্তমবিষয়- 

হবেন বৃহস্পতিবচনৈকবাক্যত্দবিরুদ্ধং | 

সহজ্রেযু ধটহ দদ্যাৎ্থ সহত্রার্দে তথা- 

য়সং । অর্দপ্যার্ছে ভু সলিলং তস্যার্দে ভু 
বিষং স্ৃতং ॥ ইতি বচনং যত্রাল্লাপরাঁধে 
পাঁতিত্যং তদিষয়মিতি । এতৎ সর্ববং 

স্তের়নাহমবিষয়ং | অপহ্ৃবে তু কাত্যা- 

য়নঃ। দভদ্যাপহৃবো- যনত্র প্রমাণৎ তত্র 
কারয়েৎ। ভ্তেয়সাহসয়োদ্দিব্যৎ ন্বক্সে- 

হপ্যর্থে প্রদাপয়েৎ ॥ সর্বদ্েব্/প্রমাণন্ত 

জ্ঞাত্বা হেম প্রকঙ্পয়েৎ। হেমপ্রমাঁণযুক্তস্ত 
তদ। দিব্যং প্রদাগয়েৎ ॥ জ্ঞাত্বা সংখ্যাং 

সুবর্ণানাৎ শতনাশে বিষং ্মৃতং। অপীতে- 
শ্চ বিনাশে ভু দদ্যাচ্চেব হুতাশনং ॥ 
ষষ্ট্য। নাশে জলং দেয়ং চত্বারিংশতি বৈ 

ধটৎ। বিংশদ্দশবিনাশে. ভু কোষপানং 

বিধীয়তে ॥ পঞ্চাধিকস্য বা নাশে ততো" 

হর্ধার্দস্য তণুলাঃ। ততোহির্দার্ধবিনাশে তু 

স্পূশেৎ পুভ্রাদিমস্তকান্॥ ততোহদ্ধার্দ- 
বিনাশে তু লৌকিক্যশ্চ ক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ 

এব বিচারয্নাজ ধন্দার্ধীভ্যাৎ ন হীয়তে॥ 

" বর্ণানাহ পঞ্চ কৃষ্ণলকো! মাবস্তে সুবর্ণ 
- ষাঁড় ই্থক্ঞাস্টতিরক্তিকাঁপরিমিত- 

হেন্সাং নাশে অপহৃবে ব! দশাধিকম্য 

পঞ্চাধিকস্থ বা! বিংশম্ত নাশে কোষপাঁন- 

মিত্যর্থ:। তওুলাঃ গুনরল্পচৌর্ধ্যাতিশঙ্কায়া- 
মেব ন তু সাহসাদে!। চৌর্ধ্যে চ তুলা 
দেয়া নান্তত্রেতি বিনিশ্চয় ইতি পিতামহ 

স্থতেঃ। তগুমাযস্ত্র মহাচৌর্য্যাভিশঙ্কায়াহ। 
মহাচৌর্ধ্যভিযুক্তানাৎ তগ্ুমাষো বিধী- 
তে । ইতি শ্বৃতেঃ ॥ ব্যবহারমাতৃকায়াং ! 
স্মত্বং সাঁক্ষিণাৎ যত্র দিব্যৈস্তমপি শোধ- 
য়েৎ। প্রীগান্তিকবিবাঁদেযু বিদ্যমানেযু 
সাক্ষিষু ॥ দিব্যমালম্বতে বাদী ন পুচ্ছেতত্র 
সাক্ষিণঃ ॥ ইতি.দিব্যতত্বং ॥ % ॥ ধটাদি- 

নবৃবিধপরীক্ষা। ততৎশবে দ্রব্য ॥ 
পরীক্ষিৎ 1 € গুহ) অভিমন্যুপু্রঃ। ম যুধি- 
প্লরীক্ষিতঃ টিরাদনত্তরৎ কলিষুগন্তারস্তে 

রাজচক্রবর্তী আসীৎ | যথা । অভিমন্যো- 
কুতরায়াৎ পরিক্ষীণেবু কুরুদশ্বথামপ্রযুজ 

ত্রহ্গাস্ত্রে,গর্ভ এব ভন্ত্রীকতে! ভগবতঃ 

সকলম্বরাহরধন্দিতচরণযুগলস্য আত্মে- 

চ্ছয়া কারণমানুষরূপধারিণোহনুভাবাৎ 

পুনজীবিতমবাপ্য পরীক্ষিজ্জজ্ে। বোহয়ৎ ; 
সাম্প্রতমেব ভূমগ্ডলৎ খণ্ডিতায়তি ধর্দেণ 

পালয়তি। ইতি বিষুপুরাথে ৪ অংশে 
২০ অধ্যায়ঃ ॥ ঘাতে কৃষ্ধে চকরোহিথ 

সোইভিযেকৎ পরীক্ষিতঃ। প্রযাস্তত্তি যদ! 

চৈতে পুর্ববাধাঢাৎ মহর্ষয়ঃ ॥ তদা নন্দাঁু 
প্রভুত্যেষ কলির্দ্ধিৎ গুমিষ্যতি। যন্দিনথ 
কষে দিবং যাঁতস্তম্মিন্নেব তদাহনি ॥ 
প্রতিপন্গৎ কলিষুগ্রৎ তস্য সংখ্যা নিবোধ 

মে। ইতি তত্রৈব ২৪ অধ্যাযঃ [ 
পর (গুহ) সমুদ্রে স্বর্ঁলোকঃ। শ্রস্থিঃ ॥ 

পর্বৃতঃ ॥ ইতি সংক্ষিগুসার়োণাদি- 

বৃত্তি ॥ 

পরুঃ [স্] (জী) খ্ন্থিঃ। ইত্যমরঃ ৪ 
পৃরুৎ ব্য গভবহুমরঃ। ইত্যমব ৪ 



গরেতঃ ২১৯৬৮ গরোৰ 

পরুত্বঃ (তরি ) পরুন্তবঃ | পূর্ববাব্দভবঃ। পূরু- 
চ্ছব্দাৎ ভবার্থে দ্ুপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ । ইতি 
ব্যাকরণং ॥ ৫ 

পূরুদ্বারঃ (পুৎ) ঘোটকঃ। ইতি শব্মালা ॥ 

পরুষং (কী) নিষ্ঠুরবাক্যং। ইত্যমরঃ ॥ নীল- 
বিপ্টী। ইতি শব্দচন্্রিকা ॥ পরুষফলং | 
ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পরুষহ (ত্র) কর্বৃরঃ | রক্ষঃ | নিষ্ঠুরোক্তিঃ। 
ইতি মেদিনী॥ 

পরুষোক্তিকঃ (ভরি) নিষঠুরবক্ত!॥ ইতি জটা- 
ধরঃ ॥ ঢু 

পর্ষং (ক্লী) ফলবৃক্ষভেদঃ। পরুষফল ইতি 
বঙ্দভাষ1। ফরূস। ইতি ফলুহে ইতি চ হিন্দী 
ভাঁষ1!। তত্পর্ধ্যায়ঃ। পরূধকং ২ নাগ- 

দলোপমৎ৩। ইতি রত্বমাল! ॥ পরুষং ৪ 
অল্লান্ছি ৫ পরাপরৎ ৬ | ইতি ভাব- 

প্রকাশঃ ॥ নীলচর্ম্ন ৭ গিরিপীলু ৮ পরা- 
বতং ৯ নীলমগ্ডলং ১০ পরুঃ ১১। অস্ত 

গুণাঃ। অ্ত্বং | কটুত্বং। কফার্তিবাত- 
নাশিত্বঞ্চ। তদামফলগুণঃ। পিত্তদত্বং | 

উ্ণন্ঞ্চ। ততপকফলগুণাঃ। অধুরত্বং | 

রুচিপ্রদত্তৎ ? পিভতশোফহরত্বং ॥ তর্পন- 

ত্ঞ্চ । ইতি রু'জনির্ঘন্টঃ ॥ পরূষকং কবা- 

য়াম্মামৎ পিনকরৎ লঘু 1? তত পকহ 

মধুবং পাঁকে শীতং বিউন্তি বৃহহণং ॥ 

হৃদ্যৎ তৃট্পিত্তদাহাতন্থরক্ষষসমীরহত । 
ইতি ভাবপ্রকাশঃ £ 

পর্ষকং (রী) পরূষং । ইতি রাজনির্ধন্টঃ £ 
পরেতঃ (তরি) সৃতঃ । ইত্যঘরঃ ॥ ছুভান্তরে 

পুহ। ইতি সেদিনী £ 

ছু 

পরেতরাট্[ জু] (পুং) প্রেতরাজঃ। যণঃ। 

ত্যমরঃ | | 

পরেদ্যবি ব্য.পরল্সিন্নহনি। পরদিনং । ইতি 
যুগ্ধবোধব্যাকরণৎ ॥ যথা । পরেদ্যব্যদ্য- 

পূর্ব্বেছ্যরন্যেছ্যশ্চাপি চিন্তঘন্। "বৃদ্ধি 

ক্ষয়ে সুনীল্াণাং প্রিয়ন্তাবুকতামগ্রাং ॥ 

ইতি ভষ্রিঃ ॥ 

পরেছ্য [ স্] ব্য পরদিনং | ইতি যুখবোধ 
ব্যাকরণং ॥ 

পরেপং (ব্রি) পরা গতা আপো যত্র। ইতি 

সিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ ূ 

পরেষ্ুকা (ভ্ত্রী) বহুসৃতিঃ। বহুপ্রসূতা গৌঃ। 
ইত্যমরঃ ॥ 

পরৈধিতঃ (তরি) ওদাসিন্যেন পরপুষ্টঃ। পরে 
সন্ঘদ্ধিতঃ । তৎপর্য্যায়ঃ। পরাচিতঃ ২ 

পরিঘন্দঃ ৩ পরজাতঃ ৪1 ইত্যমরঃ॥ 
কোকিলে পুং॥ ইতি শব্দমাল! ॥ 

পরোপকারঃ (পুহ ) পরেষাযুপকৃতিঃ 1 
অন্যসন্বন্ধিহিতৎ | যথ! ॥ এষ মে প্রবরো 

ভাতি শুদ্ধধন্মপ্রদে। বিধিঃ | পরো!পকরণা" 

দন্যৎ সব্বলল্পং স্বতৎ বুধৈ: ৫ পরোগ' 

কারিভিরর্ভা স্বপ্রাণা খধিভিঃ পুরা। 

অন্তিঃ প্রেতোপকারঃ স্যাঁৎ কিন লঙ্ঘৎ 

ময়া পুনঃ ॥ দরধীচিনা পুরা! গীত: শ্লোকষ্চ 

জগতে ভুবি। সর্বধন্দনয়ঃ সরিঃ নর্বণ 

ঘর্দজবশ্মতঃ ॥ পরোপকারঃ কর্তহাঃ 
প্রাশৈঃ কগতৈরপি ॥ পরোপকার দহ 
পুগ্যৎ তুল্যৎ করহুশতৈরপি ৪. ইতি 
পঙ্োভরখণ্ডে ২২ অধ্যায়ঃ £ 

পরোবহীণঃ (ভি) শ্োষ্ঠাশ্রেছয়ুকজ | 



গর্জজন্যঃ, ২১৬৯ পির্ণধং 

পরাংস্চাবরাংস্চানুভবতি অবরস্যোত্বৎ 

নিপাত্যেতে | ইতি সিদ্বান্তকৌধুদী ॥ 
গরোঁফী ভ্্রী) তৈলপায়িক! | ইত্যমরঃ ॥ 

পরোক্ষৎ (প্ী) অপ্রত্যক্ষং | অসাক্ষাৎ। 
যথা । পরোক্ষে -কার্যাহস্তারং প্রত্যক্ষে 

প্রিয়বাদিনং | বর্জয়ে ভ্তাদৃশং মিত্রৎ বিধ- 

কুস্তৎ পয়োমুখং ॥.ইতি চাণক্যৎ ॥ তদ্- 

বিশিষ্টে তি ॥ 

পরোক্ষ (গুহ) তপস্বী। ইতি শব্মমাল! ॥ 
পর্কটিঃ 7 (ভ্্রী) প্রক্ষবৃক্ষঃ। ইত্যমরীকায়াৎ 
পর্কটা 4 ভরতঃ ॥ পাঁকুড় ইতি ভাষা । তন্ত 

গুণাঃ | প্রক্ষহ কষায়ঃ শিশিবো ভ্রণ- 

যোনিগদাপিহঃ। দাহপিত্তকফাত্রদ্রঃ শোথছা 

রক্তপিততহৃৎ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

ছি [ন্] (পুহ) বৃক্ষবিশেষঃ। পাঁকুড় 

" ইতি ভাষা । তৎপূ্ধ্যায়ঃ | প্রক্ষঃ হ 

ভবতি পর্জন্ঃ পর্জন্যাঁদন্ননম্তবঃ | ইতাদি 

প্রীভগ্বব্দমীতা ॥ 

পর্জন্যা (স্ত্রী ) দাঁরুহরিদ্রা তি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পর্ণৎ ক হারিত্যে! ইতি ববিকলভম: ॥ 

হরিৎ পীতবণীস্তস্ত-ভাঁবঃ হারিত্যৎ | পর্ণ: 

যতি পর্ণাপয়তি চল্পকং | ইতি ছুর্গা- 
দামঃ | 

পর্ণৎ (লী) পত্রৎ। ইত্যমরঃ॥ তাঘ্ুলং | 

যথা । অনিধায় মুখে পর্ণৎ পুগহ স্বাদয়তে 

নরঃ 1 মতিভ্রংশে! দরিদ্্রঃ স্যাদন্তে ন 

স্মরতে হরিৎ ॥ ইতি রাঁজনির্ধঘনঃ ॥ ক ॥ 
তান্ুলধারিলক্ষণৎ যথ! 1 অনাহা্ো- 

হনৃশৎসশ্চ দঢ়ভক্তিশ্চ পাঁধিবে । 'তাদুল- 

ধারী ভবতি নারী বাপ্যথ তদৃগুণা ॥ ইতি 
মাহন্তে ১৮৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

জটী ৩ ইত্যমরঃ॥ কমগুলুতরুঃ ৪1) পর্ণঃ (পুং) পলাশর্ক্ষঃ | ইত্যনরঃ ॥ 

ইতি রদ্রমাল1 ॥ কপীতনঃ € ক্ষীবী ৬ 
সুপার্থহ ৭ কমগুলুঃ ৮ শু্গী ৯ অব- 

বোহঃ, ১০ শাখী, ১১ গর্দভাগ্ঃ ১২ 

পীতনঃ ১৩ দৃঢ়প্ররোহঃ ১৪ প্রক্ষকঃ ১৫ 
প্রবঙ্গঃ ১৬ মহাবলঃ ১৭ অস্ত গুণাঃ। 

কটুত্ব1 কষায়ত্তৎ। শিশিরত্বং । রত্ত- 
োবমুচ্ছান্রমপ্রলাপনাশিহঞ্চ । বিশেষতো! 
হস্বপ্নক্ষন্থৈতে গুণাঃ । ইতি .রাঁজ- 

নির্ঘনঃ ॥ 
পর্জরনী, (স্ত্রী) দারুহরিভ্র | ইত্যমরঃ ॥ 

পঙ্জন্য১ (পুহ) ইন্দ্রঃ। শকায়মানমেঘঃ। 

ইত্যমবঃ ॥ মেঘশব্দঃ | ইতি বিশ্বঃ॥ অগ- 

পর্ণকারঃ (পুহ) বারজীবী। বাঁরুই ইতি 
ভাষ ৷ ইতি কেচিৎ, ॥ 

পর্ণকৃচ্ছুৎ (লী ) পত্রকচ্ছুব্রতং ৷ যথা । পর্ণো- 
ভুম্ররাজীববিষপত্রকুশোদকৈঃ 1 প্রত্যেকং 
্রত্যহাভ্যন্ৈঃ পর্ণকৃচ্ছ উদান্ৃতঃ ॥ ইতি 
গরুড়পুরাণহ ॥ 

পর্ণথণুঃ পর) বন্স্পতিঃ ।-ইতি শরব্চজ্জিকা! 
তাগ্কুলেকাংশশ্চ ॥ 

পর্ণচোবক* (পুহ) চোরকনামগরন্ধত্রব্যৎ | 
ইতি রাজনির্ধনটঃ 1, 

পর্ণধ্বহ [স্] (ত্রি) পত্রধ্বহসকর্তা। ইতি 
পর্ণোপপদাৎ্, ধ্বন্মধাতোঃ কর্তরি কিপ্ 

ভশ্নপি মেঘঃ। ইতি ভরতঃ যথা | বজ্ঞাদ্- প্রত্যয়নিষ্পন্নঃ £ 

৩৪ 



. পর্ণন: ২১৭০ পর্ণ" 

পর্ণনরঃ (পু ) পিত্রাদিশব স্থ্যলাভে দাহার্থ 
তৎ্প্রতিনিধীভূতশরপলাশপত্ররচিতোর্ণা- 

তন্ত্বে্টিতঘবপিষ্টলিগুনরাকারপুস্তলকঃ॥ 
যথা । আঁশ্বলায়নগৃহাপরিশিষ্টং | অস্থি 
নাশে পলাশবৃতন্তানাৎ ভ্রীণি ষট্িশতানি 

পুরুষগ্রতিকৃতিৎ কৃত্বা অশীত্যর্দন্ত শিরসি 

প্রীবায়াং দশ যৌজয়েৎ। উরসি ভ্রিংশতং 
দদ্যাৎ বিংশতিং জঠরে তথা ॥ বাহুভ্যাঞ্চ 

শতৎ দদ্যাৎ, দদ্যাদস্থুলিভিদ্রশ | দবাদ- 
শার্দৎ হৃষণয়োরক্টার্ধং শিশ্ন এব চ॥ 
উরন্যাস্ত শতৎ দদ্যাৎ ত্িিংশতং জানু- 

জঙ্ঘয়োঃ 1 পাদাঞুলীযু চ দশ এত 
প্রেতস্য লক্ষণ ॥ উর্ণাসৃত্রেণ সংবেষ্ট্য 
ঘবগিষ্টেন লেপয়ে। আঁদিপুরাণহ | তদ- 

লাভে পলাশোখৈঃ প্রৈঃ কার্য্যঃ পুমা 
নপি। শতৈক্তিভিস্তথা ষষ্ট্যা শরপত্রৈ- 
বিধানতঃ ॥ তদলাভে অস্থ্যলাভে। অত্র 
পলাশপত্রশরপন্রয়োঃ তুল্যতেনোপাদানাৎ 

আশ্বলায়নসুত্রেংপি প্রতিকূতৌ শরপত্রস্ত 

লাভঃ। অন্রাচারাদেঘাগ্যত্বাচ্চ শরপত্রেঃ 

পুভ্ভলকং কৃত্বা শিরঃপ্রভৃতিযু পলাশ- 

পত্রাণি দেয়নি । ততো। বেষটনৎ উর্ণা- 
সুত্রেণ লেপন যবপিষ্টেনেতি । অশোৌ- 

চাঁভ্যন্তরদাঁহে শেষাহেন শুদ্ধিঃ | তদুত্তর- 

পর্ণন্রদাহে তু ত্রিরাত্রহণ এবছ পর্ণনরহ 

দগ্ধ! ভ্রাত্রসশুচিত্ভবেদিত্যাদি পুক্া- 

শাহ? যজ্বপার্থঃ | পুভ্রাশ্চেছপলভ্যেরন্ 

তদস্থীনি কদাঁচন। তদলাভে পলাশহ্য 

সম্ভবে হি পুনঃ কিয়! ঘ হি যন্মান্তদলাভে 
অস্থশসঞান্তো পলাশস্য ততৎহৃতপুতলস্য 

দাহক্রিয়া। পুনরপি সম্ভবে : অস্থিনানে 

পুনরপি অস্থিদীহক্রিয়া বিহিত ত্দাদঘরি 

পুনরস্থীনি প্রাপ্যান্তে তদা পুনরদাহত্িরাপ্া 

শৌচে কর্তব্যে ন পুনঃ পিশুদানহ বঙ্গ" 

মাণযুজেঃ ॥ বিুঃ।- ভ্রিপক্ষে তু গতে 

পর্ণনরৎ দহ্ানগ্রিকঃ | ত্রিপক্ষাত্যন্তবে 

রাজক্নৈব পর্ণনরৎ দহেৎ॥ তুর 

প্রাপ্য দর্শহ বাপি বিচক্ষণঃ॥ দেদিতি 

শেষঃ। অন্তার্থ:। অশোচাত্যন্তরে ঘি 

পর্ণনরদাহৎ ন কুরযযাভদ মরণদিনারধ ' 
তিপক্ষানভ্তরৎ কার্য ইতি হরিদাম্্কা 
চাধ্যাঃ ॥ বাদবভট্টোহপ্যেবং । ব্যবহারে 

হপি ঈদৃশ এব। পর্ণনরহ দহেদৈ বিন 

দর্শং কদাচন। অস্থামলাভে দর্শে ভুত 
পর্ণনরং দহেদিতি দীপকলিকায়াং হম 

বচনাৎ দর্শে পরণনরদাহঃ | দর্শমিতাতা 

উমীনিতি কচিৎ পাঠঃ । অন্রাফিদী হণ 
পিতৃকর্শণি কৃষ্ণপক্ষ প্রাশক্যোজে। 

ইতি শুদ্ধিতত্বং ॥ 

পর্ণভেদিনী (তরী) শরিয়গুঃ) . ইতি রাগ 
নির্যন্টঃ ॥ | 

পর্ণভোজন (পু ) ছাগলঃ। ইতি শব্দ" 

বলী ॥ পত্রতক্ষকে ত্রি। পত্রতক্ষণে রী ঃ 

পর্সাচালঃ (পুহ ) কর্রক্গরক্ষঃ। ইতি শদ' 
মালা ॥ & 

পণস্থগহ পহ) স্বগগণবিশেষঃ। যথা বনৌকো? 

ক্ষমার্জররক্ষন্করিকাদয়ঃ॥ এতে পর্ণ 
স্রগাঃ প্রোজাঃ হুশ্রুতাট্যৈরহহিভি ৪ 

বনৌকো বানরঃ বৃক্ষনালিরো রুক্ষবিড়াদা। 

বক্ষমর্কটিকা রবী ইতি লোকে । এতে 



: গর্িঘ, ২৯৭৯ গর্থটী-' 

,মাংসগুণাঃ । স্মৃতাঃ পর্ণসগ। বৃষ্যাশ্চকষুষ্যাঃ 
- শোধিণে হিতাঁঃ. শ্বাসার্শঃকাসশমনাঃ 
,. ষমৃত্রপুরীষকাঃ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পর্ণলত (স্ত্রী) নাগবলী ৷ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পর্ণবল্লী (ভ্্রী) পলাশ্ীলুতা ! ইতি রাঁজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পর্ণশালা (স্ত্রী) দুনীনাং পত্ররচিতগৃহৎ ॥ তত" 

পর্ধ্যায়ঃ | উটজং ২। ইত্যযরঃ ॥. পর্ণা- 
_ টজৎ ৩। ইতি শব্দরতাবলী ॥ পরবতী 

। "শালা । পর্ণপ্রধান! শাল! বা? ইতি 
£ ভরতঃ ॥ . ৫: 

পর্ণসিঃ (পু) পদ্মৎ । ইত্যুণাদিকোষঃ | জল- 
৷ গৃহং ৷ জলটুঙ্গী ইতি ভাষা । ইতি সিদ্ধান্ত- 

কৌদুদ্যাযুণাদিবৃত্তিঃ ॥ শাকং | আভরণ- 
1, ক্রিয়া । ইতি মংক্ষিপ্ত সারোণাদিরৃত্তিঃ ॥ 
পর্ণাশনঃ (পুহ) মেঘঃ। ইতি শব্দমাল! ॥ 
পর্ণ(ঘঃ €পুহ ) তুলসী 1 ইত্যমরহ ॥ 

পণিনী (ভ্রী) মাঁধপরণী | ইতি রত্রমাল! ॥ ' 
গ্ণী ন্] (গুহ) বৃক্ষহ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পর্ণোটজৎ (ব্লী) পর্ণশালা! ইতি শব্দরত্বা- 

বলী ॥ ৮০ এ 

পর্দ ও অপানোতসর্খে। ইতি কবিকল্পদ্রমই & 

ঙ পর্দতে বৃদ্ধঃ। ইতি ছুর্গাদাস২বা, 
গর্দিঃ (গুহ) কেশসমূহঃ॥ ইত্যগদিকোষঃ 

অপানোকসগশ্চি ॥ ড় 

প্রদ্দনঘ (রী) অপানোতসর্গঃ। পাদ ইতি 

ভাষা । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পর্পহ (ক্লী) নবতৃণহ। গৃহং | ইত্যুণাদিকোষহ. 
* - খপ্বাহশকটহ-। ইতি সিদ্ধান্তকৌদুদ্যা- 

ুণাদিরৃভিঃ 0 211101055 

পর্পটই (পুহ) বৃক্ষবিশেষহ। ক্ষেতপাপড়া 

ইতি বঙ্বভাষা | দবনপাপ'র ইতি হিন্দী- 

ভাষা। ভৎপর্য্যায়ঃ।.ব্রিয্রিঃ ২ তিজ্ঃ৩। 
ইতি রদ্বমালা ॥ , চরকঃ ৪ ..রেণুঃ ৫ 
তৃষ্ণারিঃ ৬ বরকঃ.৭ অরকঃ ৮ শীতঃ ৯ 

শ্ীতপ্রিয়১ ১০ পাঁৎশুঃ.১১, কল্লাঙ্গঃ ১২ 

কর্কণ্টকঃ ১৩ কৃশশাখঃ ১৪ প্রগন্ধঃ১৫ 

স্থতিভ্তঃ ১৬ রক্তপুঙ্গকঃ১৭ পিভাঁরিঃ১৮ 
কটুপত্রঃ ১৯ বক্ঃ ২০ । অন্য গুণ । 
শীতলত্বৎ। তিজ্তত্বৎ | পিত্তঙ্লৌরভ্ররভ- 

দাহারুচিপ্নানিমদত্রমনাশিত্বঞ্চ। ইতি রাঁজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ * ॥ পর্পটো . বরতিদ্ঞশ্চ শ্মৃতঃ 

পর্পটকশ্চ সঃ। কথিতঃ পাংশুপর্ধ্যায়- 
স্তখ! কবচনামকঃ॥ গর্গটে হস্তি পিভতাত্র- 
ভ্রমতৃষগকফদ্রান্। মংশ্রাহী শীতল- 

ভিক্তো দাহনুদ্বাতলো! লঘুঃ ॥ ইতি ভাব- 

প্রকাশঃ এক্ষ॥ পিউকভেদ্ঃ । পাঁপর ইতি 

ভাষা | তন্থ গুণঃ। লঘৃত্বং | রক্ষত্ব্চ | 
ইতি রাঁজবললভঃ ॥ ধুমসীরচিতা! হিছ্ছু 

- হুরিদ্রালবৈর্ৃতাঃ। জীরকন্থর্জিকাত্যাঞ্চ 
, তন্রৃত্য চ বেলিতাঃ ॥ পর্পটান্তে সদা 

জারভূষ্টাঃ পরমরোচকাঁঃ। দীপুনাঃ পাচনা 
. জূক্ষা গুরবঃ- কিঞ্দীরিতাঃ ॥ মৌদগাশ্চ 

- , তদ্গুণাঃ প্রো বিশ্যালঘবো হিতাঃ । 
: চণ্কম্থ গুপৈরৃতাঃ পর্পটাশ্চণকোন্ডবাঃঘ 

,- স্সেহে ভূষ্টা্ত, তে, বর্বেধ ভবেযুর্মধ্যম! 
গুণৈঃ £ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ৫ 

পর্পটক্রমঃ (পু) কুভীরক্ষঃ। ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ - 

পর্পটা (ন্্রী) সৌরাষ্রম্বতিক। ইতি রদ্রশাল। ॥ 



পর্য্যন্ত ২১৭২ পর্যযাপ্তিও 

পিষ্টকভেদঃ। ইভ্যুণাদিকোষঃ॥ উত্তর: | পর্যয্তঃ (পুং) শেষসীম] | ইতি ছুর্গাদারঃ £ 

দ্বেশভবহুগন্ধিড্ব্যৎ। পপরীতি প্রসিদ্ধং | 
পদ্মাবতীতি চ 1 তৎপর্য্যায়ঃ। রপ্জনী ২ 

কৃষ্ণ! ৩ -জতুকা ৪ জননী ৫ জনী ৬ 
জতুকৃষ্ণা ৭ সংস্পর্শা ৮ জতুকৃৎ ৯ 

চক্রবর্তিনী' ১০. | অস্ত. গুণাঃ 1 তুব- 

রত্বৎ | তিক্তত্বং। শিশিরত্বং | বর্ণকুত্বং । 

লঘুত্বং ।.বিষব্রণকণুঁকফপিত্তাত্রকুষ্ঠনাশি- 
তুগ্চ ৷ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পর্পরীকঃ ( পুহ) সুর্য ॥ ইত্যুণাদিকোষঃ ॥ 
বহ্ছিঃ | ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ জলাশয়ঃ | 

ইতি সংক্ষিগুসারোণাদিবৃত্তিঃ ॥ 

পর্পিকঃ ( পুত স্ত্রী) খঞ্জঃ। পর্পেন গচ্ছতীতি 
সিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ 

পর্ব গত । ইতি কবিকল্পভ্রমঃ ॥ 

পর্ধ্যস্কঃ (গু) খট্রা । পালঙ্ক ইতি ভাষ!। 

ইত্যমরঃ ॥ ততপর্ধযায়ঃ 1 পর্যযস্তিকা ২ 
পরিকরঃ ৩ অবলক্থিক! ৪। ইতি হেম- 

চন্দ্ুঃ ॥ 

পর্ধ্যস্কপদিকা (স্ত্রী) কেলশিশ্বী । 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পর্যক্কবন্ধনৎ (ক্লী) বক্তরাদিন! পৃষ্ঠজানুজঙবা- 
বন্ধনৎ। ফীড়্বীধা ইতি ভাষা । যথ।! 
পাদপ্রমারণঞ্চাশ্রে তথা পধ্যহ্কবন্ধনং | 

ইত্যপরাধগণনাযাঁং -হরিভক্িবিলাঁসঃ ॥ 
পর্যযটনং (ক্লী ) সর্ব্বতোভাবেনাটনং | পুনঃ 

পুনর্থমনহ। ভ্রমণহ । ততপ্ধ্যায়ঃ | ব্রজ্যাই 

. টাটা ৩1 ইত্যঘরঃ ॥ 
পর্ধযনুযোগহ (গুহ) জিজ্ঞানা। ইতি হলাঁ- 

সুধঃ 

ইতি 

€ 

পর্যন্তভূঃ ভ্ৌ) নদীনগরপর্বতাদেরপান্ত- 

ভূমিঃ | তৎপর্ধ্যায়ঃ । পরিদরঃ ২1 ইত 
মরঃ | 

পর্ধ্যস্তিকা (ত্ত্রী ) গুণভ্রংশঃ 1 ইতি হারা" 
বলী॥ ৃ 

পর্ধ্যন্যঃ (পুহ) ইন্দ্ঃ-1 শব্দায়মানমেঘ। 
মেঘশব্দঃ । ইত্ুণাদিকোষঃ ॥ 

পর্যয়ঃ (পুং) ক্রমোলত্যনহ | ব্যতিক্রমঃ। 
শান্্রতো লোকব্যবহারাচ্চি প্রাণস্তার্ঘত 

পরিত্যাগ্ধঃ ॥ তৎপর্ধ্যায়ঃ। অতিপাত; ২ 
উপাত্যয়ঃ ৩ | ইন্যমরভরতৌ॥ বিগ- 
ধ্্যয়ঃ৪ অত্যয়ঃ৫ অতিপতনং৬ ব্যায়? 

অতিন্রদঃ ৮ । ইতি শব্দরদ্রাবলী ॥ 

পর্যযয়ণৎ (লী) অশ্বমজ্জ!। জিন্ ইতি ভাা। 
ইতি শব্দমালা ॥ 

পধ্যবস্থা (ভ্ত্ী) বিরোধনহ । ইত্যমরঃ ॥ 
পর্যবস্থাতা [খন] ( ভ্রি)পর্্যবস্থাকর্তা। 

বিরোধী । ইতি হলায়ুধঃ ॥ 
পর্যবন্থানহ (ক্ত্রী) বিরোধঃ | ইতি লা 

ধরঃ ॥ সর্ধবতোভাবেনাবস্থিতিষ্চ ॥ 

প্যন্তহ (তরি) পতিতঃ ৷ হতঃ। ইতি যেদিনী 
পূর্ব্যস্তিকা স্ত্রী) খটু। । ইতি হেমচন্দ্রঃ ৮ 

পর্ধযাণহ (জী) অশ্বপল্যয়নহ 1 জিন্ ইঠি 
ভাষ!। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ টু 

পর্বযাপ্তহ (কী) যথে্টহ | ভৃত্তিঃ। শি। 
নিবানণহ । ইতি মেদিলী | প্রার্তো ত্রিঃ 

পর্যাপ্তিঃ (তরী) পরিত্রাথং । মারগোদ্যত্ 
নিবারণহ ॥ ইত্যমরভরতো ॥ প্রকাশঃ 
প্রাণ্ডিঃ। ইতি ,শব্দরত্াবলী ঘর হ্পত 
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সন্বদ্ধবিশেষঃ। স চ সর্বেবেষামেব পদ 

খাঁনাঁং বিশিষবুদ্ধিনিয়ামকঃ 1 পদার্থ 
- 'ভেদেল লান।। বথ|। পর্ধ্যাপ্তিশ্চায়মেকো 

. ঘট ইমে। দে ইত্যাদি প্রতীতিনাক্ষিকঃ 
, স্বরূপসন্বন্ধবিশেষঃ | ইতি দীধিতিঃ ॥ 
সমবাষেন গুণে গুণস্যাসিত্েহপি চত্বারো! 

গুণা,ইত্যাদি প্রতীত্য। গুণাদিযু সংখ্যাঁদি- 
* অন্তনিয়ামকোহপি .তাদৃশসন্বন্ধঃ |: -ইতি 

সামান্তাভাবে জগদীশঃ॥ দ্বিতীয় বৃ্পত্ভি- 
.. বাদে গদীধরভস্টাচাধ্যশ্চ 1 
পর্যযায়ঃ (পুখ) পধ্যয়ণৎ 1" ক্রেমঃ। " তত" 

পর্য্যায়ঃ। আনুপুব্বা ২ আর্ৎ ৩ পরি- 
পাটী'৪ , অনুক্রমঃ ৫ । ইত্যমরঃ ॥ আনু- 

- পুর্বব্যৎ ৬ আনুপুর্ববৎ ৭ আঁনুপূর্ববকৎ ৮ 
, , পরিপাটিঃ৯। ইতি ভরতাদয়ঃ॥ প্রকারহ। 

অবসরঃ। ইতি মেদিনী ॥ নিশ্মীণহ। দ্ব্য- 
ধর্থাঃ। ইতি হেমচজ্ুং ॥ ক্রমেণৈকার্থ 
বাচকাঃ শব্দাঃ পর্ধ্যাযাঃ,॥ ইতি বিজয়- 
রক্ষিতঃ ॥ সম্পর্কবিশেষঃ) যেন সহ বহু 

-, সম্পর্ক? ১ মন্বন্ধস্তেন সহ তৎপর্ধযায়ঃ। 

বথ|। সমানৎ কুলভাবঞ্চ.দানাদানভ্তথৈব 
চ। -তেযোরবহশসমীনৎ হি পর্ধ্যাষঞ, 
প্রচক্ষতে ॥ ইতি কুলদীপিক1॥ 

পর্যায়শয়নৎ (কী) গ্রহ্রিকাদীনাৎ ক্রমেণ 

শয়নৎ 1 তৎপর্ধযায়ঃ । উপশায়ঃ ২. 

বিশায়ঃ ৩। ইত্যমর ভরতৌ,॥ 
পর্য্যাসত (গুহ) পতন্হ 1 হনলহ। ইতি পর্্যন্ত- 

শব্দার্ঘদরশনাৎ ॥ 

পদ্যুদর্চনৎ (লী) ঝণং। ইত্যমরঃ ॥ 
পথুদত্তঃ (তি) পর্ধ্রদাসুবিশিউঃ |-বিধ্যস্য়- 

৩৫ 

ভ্দোত্বকন্ঞথযুক্তঃ | যথা | বদ্যপি 

পর্্ুদন্তরাত্র্যাদিযু শরদ্ধাদিকরণে বিধে- 
রৌদানীন্যান্স ফলং ন বা প্রত্যবায় ইতি 
সিদ্ধান্তঃ। ইতি যলমাসতভ্ং ॥. 

পধু্দাসঃ (পুং) পরি সর্ববতোভাবেন উদ 
স্যন্ে বিধিরধবত্র সঃ। ইতি বুুৎ্পত্তিঃ 

তদ্য লক্ষণৎ। সাঁমান্তশান্ত্রএ্রাণ্তনিষেধ- 

স্যৈব পথুযদাসত্বং ৷ ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ ॥ 
অপি চ। প্রাধানান্ত বিধের্ধত্র প্রতিষেধে- 

হপ্রধানতা। পধ্যুদাঁসঃ স বিজ্েয়ো বত্বো- 

ভরপদেন নও ॥ ইতি মলমাসতন্্ৎ ॥ 
অস্যোদাহরণং | অম!বস্যাযাঁৎ পিভৃভ্যে| 

দদ্যাৎ রাত্রে! শ্রা্ধং ন কুব্বাত। অত্র 

শ্রাদ্ধকরণে রান্রেঃ পদ্যাদাসঃ 

পর্্যুষিতৎ (ত্র) বং । বাপি ইতি ভাষা । 
তস্যাভক্ষণীয়ন্বং যথা | ভক্ত পর্ব 
যিতোচ্ছিউং শ্বহ্পুকৎ পতিত্েকিতং । 
উদক্যাস্পৃউসংঘ্বক্টং পর্ধ্যায়াপ্ত্চ বর্জদ- 
য়েৎ॥ ইতি গরুড়পুরাণৎ ॥ যাতযাঁমৎ 
গতরনৎ পৃতিপধুফিতঞ্চ বৎ। উচ্ছিষ্ট - 
মপি চামেধ্যৎ ভোজনং তামসপ্রিধহ ॥ 

-ইতি- ভগবদগীত। ॥ ক 1 তস্য ভক্ষ্যান্্ৎ 

যথা! মন্ত্রাভিমন্র্িতৎ শত্তৎ ন চ পর 

ধিতং নৃপ। অন্যত্র ফলমাংসেভ্যঃ শু" 

শাকাদি কাত্তথা ॥ তদ্দদ্ধাদরিকেভ্যণ্চ গুড়- 

পকেভ্য এব চ ॥ ইত্তাহিকতবৎ £ 

ভুলসীযুক্তপুষ্পে পরুসিতদেযাভোবে/বখা। 

ভুলসীলগ্নপুষ্পাণি পদ্ম, গঙ্গোদকৎ কুশাঃ। 

ন পধুফিতদোষোহত্র ছিন্নভিম্ৎ ন 
ভ্ধ্যতি ॥ ইতি পুরাণহ ৫ 

ঞ র্ 
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পর্্যুষিতভোজী [ ন্ ] (তরি) বুযুষট্রব্য- 

ভোক্তা | ইতি কলাপব্যাকরণৎ ॥ 

পর্যেষণ। (জ্্রী) অন্বেষণ | ইত্যমরঃ ॥ তর্কা- 

দিনা যথাবোধিতধর্শ্মীদ্যন্বেষণে | অন্বে- 

ঘণমাত্রেহপি ৷ ইতি ভরতঃ ॥ 

পর্ব গতো।। প্রতি । ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পর্ব পুর্তোৌ। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ পর্ধবতি 
পয়সা! কুস্তৎ চেটা। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পর্ব [ না] (কী) মহঃ। গ্রন্থিঃ | প্রস্তাবঃ। 

লক্ষণান্তরং॥ দর্শপ্রতিপদোঃ সন্ধি | 

বিষুবতপ্রভৃতি । ইতি মেদ্িনী॥ গ্রন্থ" 
বিচ্ছেদ | ইতি ত্রিকাগুশেষঃ 1 ক্ষণ£। 

ইতি শব্দচক্ড্রিকা | * ॥ পঞ্চপর্ববাণি যথ]। 
বিষুংপুরাণৎ | চতুর্দশ্যুষ্টমী চৈব অমা- 
বাস্তাথ পুণিমা | পর্ববাণ্যেতানি রাজেন্দ্র 
রবিনৎক্রান্তিরেব চ ॥ স্ত্রীতৈলমাংস- 
অস্ভোগী পর্ববন্বেতেযু বৈ পুমান্। বিগত 

ভোঁজনং নাম প্রয়াতি নরক ম্বতঃ ॥ 

পর্ধবন্থ কর্তব্যাকর্ভব্যানি বণা | ত্রহ্গ- 

পুরাণে 1 নিত্যৎ ছয়োরয়নয়োর্নিত্যৎ 

বিষুবতোদ্বয়োঃ | চন্দ্রর্কয়ো গুঁহণয়ো- 
ব্যতীপাতেষু প্রন £ অহোরাত্রোধিতঃ 

ল্লানৎ আদ্ধং দানং তথ! জপহৎ | বঃ 

করোতি প্রসম্গাতআ'তস্ত স্যাদক্ষয়্ তৎ ॥ 

পরাশরভাষ্যে কৃর্মপুরাণহ ॥ অনধ্যায়স্ত 
নাদেমু নেতিহানপুরাণযে:। ন ধর্শান্ত্রে 

হন্যেষু পর্ববস্বেতানি বর্জয়েহ ॥ পৈহী- 
নসিঃ ॥ ন্ পর্ববহ তিলহ ক্ষৌরৎ াহজ- 
মজ্যপেয়াৎ, লামাবস্ায়াং হরিতলপি 

ছিল্যা২। ইতি তিথ্যাদিতবৃহ ৪ 
বি 

পর্ববকৎ (ক্লী) উরুপর্বব | আঁটু ইতি ভাষা। 

ইতি শব্দচক্দ্রিকা ॥ 
পর্ববকারী [ন্ ] ( পুৎ ) ধনাদিলোভেনাগর্বহ 

অমাবাপ্যাক্রিয়াপ্রবর্তকঃ | যথা। সূচী 

মাহিষকশ্চৈব পর্বকারী চ যো দ্বিঃঃ। 

ইতিবিষুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ৬ অধ্যায়! 
পর্ববগামী [ন্] (পু) পর্ব ভ্তীগমী। 

ইতি পুর্বোক্তশ্লোকে পর্বকারীত্ত্ 
পর্ববগাহীতি পাঠদৈধে স্বামী ॥ - 

পর্ববতঃ ( পু )পর্বণি ভাগাঃ সন্ত্যত্র। পাহাড় 
ইতি ভাষা । তৎ্পধ্্যায়ঃ | মহী্রঃ ২ 

শিখরী ৩ মনাভৃৎ ৪ অহার্যযঃ ৫ ধরঃ ৬ 

আদ্রিঃ ৭ €গাত্রঃ৮ গিরিঃ ৯ গ্রাবা ১০ 

অচলঃ ১১ শৈলঃ ১২ শিলোচ্চয়ঃ ১৩। 

ইত্যমরঃ ॥ স্থাবরঃ ১৪ সানুমান্ ১৫ পৃ 
শেখরঃ ১৬ ধরণীকীলকঃ ১৭ বুটার: ১৮ 

জীমৃতঃ ৯৯ ধাতুভূত্, ২০ ভুধরঃ ২১ 
স্থিরঃ ২২ কুলীরঃ ২৩ কটকী৭ শৃর্ধীং 
নির্বরী ২৬ অগঃ ২৭ নগঃ ২৮ দর্তা২। 

ইতি শব্দরদ্বাবলী ॥ ধরণীএঃ 5" 
ভূভুৎ ৩১ ক্ষিতিভূৎ ৩২ অবনীধরঃ ৩ 
কুধরঃ ৩৪ ধরাধরঃ৩৫ প্রদ্থবান্ ৩১ 
বান্ঙ৭ | ইতি রান্রনির্ঘটঃ মকর হানেরো? 
পুর্বে পর্দভা যথা । শীতান্তম্চযস্চ 
কুলীরোহশ্বশ্ড কন্কাবান্ । নণিশৈলো? 
হথ বৃষবান্ মহানীলো ভবাচলঃ। বিগ 
মন্দরো বেণুই হামেযো নিষিযন্তদা । দে 

শৈলস্য পুর্বেশ নন্দরদ্য নহাচলাঃ ॥ ৪ । 
হনেরোর্কিশে পর্বত] বথা ॥ ভিকুইঃ 
শ্িরাভ্রিস্চ কলিঙ্গোহথ পতঙ্গকঃ (রঃ 



পর্তঃ ২১৭৫ পরত 

আনুষাংশ্চৈব ভাত্রকৌহ্থ বিশাখবান্ 
শ্বেতাদরঃ সযলশ্চ বন্থধারস্চ রত্বান্। 

একশুর্ষো মহাশৈলো গজশৈলঃ পিশা- 
চকইঃ ॥ পঞ্চশৈলোহ্থ কৈলাসো হিম- 
বাংশ্চাচলোভমঃ ॥ ইত্যেতে দক্ষিণে 

পার্খে দেরোঃ প্রোতন মহাচলাঃ ॥ *॥ 

স্থমেরোঃ পশ্চিমে পর্ববতা যথা! সুচক্ষুঃ 

. শিশিরশ্চৈব বৈদূর্ধ্যই পি্বলস্তথা। পিঞ্রো- 
হথ তথা ভঞ্জুঙ হৃরসহ কপিলে। মধুঃ ॥ 

অগ্জনঃ কুরুটঃ কৃষ্ণ; পাতুরশ্চাচলোত্তমঃ। 
নহত্রশিখরশ্চান্দিঃপারিপাত্রঃ স শৃঙ্গবান্॥ 
পশ্চিমেন তথ! মেরোর্বিকস্তাৎ পশ্চিমাদ্- 
বহিঃ । এতেইচলাঃ সযাখ্যাতাঃ শৃণুষাত- 
টা 1 | মেরোরুত্তরে পর্বতা 

॥ শঙ্থকুটোহথ খাষভো হংস- 
পন ক কপিলেন্দ্স্তথ! শৈল্ঃ 

আনুমান্ীল এব চ। শতশুঙ্গঃ ব্বশৃষ্গহ 

ভুন্নাকো ' মেঘপর্বতঃ ॥ বিরাজাখ্যো 

বরাহাত্ডির্মসুরো কুচিরস্তথা 1, ইত্যেতে 
কথিতা। ভ্রক্ম্মেবোরুভ্রতো। নগাঃ ॥ 

ইতি মার্কখেযপুরাণৎ ॥ ক ॥ সণ্তকুল- 
পর্ববতাদি বখা। সপ্ত যেহস্মিন্ নহাপর্ববা 
বিস্তৃতীঃ কুলপব্বতীঃ। মহেন্দ্রো মলয়ঃ 

- জহাং  গুক্ভিমানৃক্ষমানপি ॥. বিদ্ধ্যশ্চ |... 

পারিপান্রম্চ, ইত্যেতে কুলপবর্বতাঃ ॥ 

তেষাং সহআশশ্চান্সে পর্ববান্ত সতী- 

পত ॥ অবিজ্ঞাতাঃ পর্বধবন্তো। বিপুলা- 
শ্চিবরসানবঃ ! অন্যে তেভ্যৌহপরিজ্ঞাতা। 

. হস্থাঃ স্বল্লোপজীবিনঃ ॥ তৈবিমিশ্া জন- 
পদা আর্ধ্যা গ্লেচ্ছাশ্ড সর্বশঃ । ইতি 

মাস্তে ৯৫ অধ্যায়ঃ ॥ ঞ্॥ বিংশতিঃ 
শরেন্টপর্বতা যথা । হিমবান্ হেমকুটশ্চ 
নিষধো নীলপর্ববতঃ | শ্বেতশ্চ ভূঙ্গবান্ 

, মেকর্মাল্যবানূ গন্ষমাঁধনহ ॥ মহেক্ছো 

মলয়ঃ সহঃ শুক্ভিমানৃক্ষমানপি। বিহ্ধ্যশ্চ 

পারিপাত্রশ্চ কৈলাসে! মন্দরস্তথা .॥ 
লোকালোকো মহাস্তেষু তখৈবোত্তর- 

মালসঃ। এতে বিংশতিথিখ্যাতা পর্ববভা 
স্তস্থুষাং বরাঃ ॥ +% ॥ জন্বৃদ্বীপবর্ষবিভীজক- 

পর্ধবত1 বথ! | লঙ্কাদেশাদ্ধিমগিরিরুদক্ 
হেমকুটশ্চ তম্মাতিস্থাচ্ান্তো নিষধ ইতি 
তে সিদ্ধুপর্য্যন্তদৈর্ঘ্যাঃ। এবহ সিদ্ধাদুদ* 

গপি পুরাচ্ছুঙ্গবচ্ছুরুণীল! বধধাখ্যেষাং জু" 
রিহ বুধা অন্তরে দ্রোণিদেশান্ ॥ ইতি 
স্দ্ধান্তশিরোমণিত ॥% 1 পর্ববতানাৎ 
পক্ষোৎপতির্থা ॥ ততোহিদ্রয়ো জাত- 

পক্ষ! বিষ্কো্চৈব ভু "মায়য়া। প্রস্থিত! 

মেদিনীহ ত্যন্তী বথাপুর্করৎ নিবেশিতাঃ ॥ 
তৎস্থানমন্ত্রাণাস্ত ধাত্রাদিষ্ট জলার্ণবে। 

. প্রতীচ্যাৎ পর্বতাঃ সর্ব নিমমজ্ছুর্যথ!া 
গ্জাঃ ॥ তত্রাত্ররেভ্য১ শংন্ৃত্তে আধি- 

পত্যহ স্থরাশ্রয়ৎ। তত্টুত্ৈবাহথরাঃ সর্যে 
চক্রুরুদেখাগঘুত্তমং ॥ & | যুদ্ধলয়ানত্তরং 
তেষাৎ পক্ষচ্ছেদো বথা। ধরণ্যান্ত গিরীন্ 
সপ্ত স্বেযু স্থানেফু গ্রোহপতিহ। চিচ্ছেদ 

পবিনা পক্ষান্ সর্বেষাৎ ভুবিচারিণাৎ ॥ 

একহ সপক্ষো মৈনাকঃ স্থরৈত্তৎসময়ে 
কৃতঃ ॥ ইত্যপ্রিপুরাণৎ ॥ ₹ 0 পর্ধবতানাং 

স্থাবরজঙ্গনরূণে যথা নদ্যশ্ভ পররবতাঃ 

বর্ষে ঘিরপাশ্চ স্ভাবতঃ | তোয়হ 



পর্তঃ ২১৭৬ পর্ধতঃ 
__ ২২ ১ ২ ২ লশঁর্ললল ্্ঁীিশ্্লাীীটি 

নদীনাঁৎ দূপন্ত শরীরমপরন্তথ!। স্থাবর 

পর্বত নাস্ত রূপৎ কায়স্তখাপরঃ। শুক্তী- 
নামথ কদ্ুনাৎ তৈবান্তর্থতা তনৃঃ॥ বহি- 
রস্থিস্বপ্পন্ত সর্বদৈব প্রবর্ততে। এবং জলং 
স্থাবর্শ্চ নদীপর্ববতয়োন্তথ!॥ অন্তর্ববমতি 

কায়স্ত সতত নোপপদ্যতে। আপ্যাধ্যতে 

স্থাবরেণ শরীরং পর্ববতম্য ভু ॥ তথা 

নদীনাং কায়ন্ত্র তোয়েনাপ্যাঘ্যতে সদ। 1 | 

নদীনাঁৎ কামরূপিত্বৎ পর্লতানান্তঘৈব চ ॥ 

জগত্ন্থিত্যোঃ পুরা বি্কুঃ কল্পয়ানাস যন্ত্র 
তঃ। তোয়হানৌ। নদীদুংখপ্রায়তে সতত- 
ন্বিজাঃ॥ বিশীর্ণে স্থাবরে ছুঃখহ জায়তে 

গিরিকায়গৎ । ইতি কালিকাপুরাশে । 

২২ অধ্যায়ঃ ৪ ক ॥ অতঃ পরহ পর্ববতেযু 
দেবানামবকাশ$ বর্ণ্যন্তে। তত্র যোহসো। 
শান্তাখ্যঃ পর্বতত্তস্তেঃপরি মহেন্দ্র 

জ্রীড়ান্থানং তত্র দেবরাজস্য পানিভ্রা ক 
ব্ুক্ষবনহ। ত্য পুর্বাপার্খে কুরে নাম, 

গিরি তম্যোপরি দালবানানচেঠে পুরাণি 

চ। তথা বজকেহুপর্থতে রাক্ষদানামনে 

কালি পুরাশি তে চ নাল! লীলকাঃ কান । 
পিণঃ সহানীলে চ লেজ পুতাণি | 
শঙ্ষদশ সহজ্াণি কিন্হাশাহ ! 

তত দেবতাশ্ডজ্রাদদো লুল পলদশ | 

কি সৌধর্ঘানি 

হিল্শ্রবেশলানি চ পুহাতি চজ্ালছে চ 

শুভরে নাশানামধিবালহ তেজ বিল, 

অুবেশগেরি ভু টলহছবিযিযাত 

বাহংস্থতাদুরাতো ড লালহেজ্। হব! 

বেনুহহাপি 
ঙ 

খ্যাহালি ! 

তাহ ১১ 
শকিতাহ ভালে 

বিস্যাহবনুর়েহ ভিহশছ 

যৌজনশতবিক্তীর্ণমেকেকৎ তাবদাযতং 

উলুকরোমদমমহাবেত্রাদয়ন্চ ' রাঁজানে 

বিদ্যাধরাণাঞ্চ একৈকে চ শৈলরাজনি হয 

মেব গরুড়ো ব্যবহ্থিতঃ | কুগরে হু 

পর্ববতবরে নিতাং পশুপতিঃ স্থিত বধ 

ভাঙ্কো মহাদেবঃ, শঙ্করো ঘোথিনাং এই 

অনেকগুণভূতকোটিমহত্রপরিবারো ছঃ 

বানাদিপুরুযো ব্যবস্থিতঃ 1 বছুধারে চাম 

ঘ্তাৎ বসুনাঞ্চ সমাবামঃ ব্হ্ধারর? 

ধারয়োমু্দি নফেৌ সপ্ত চ মংথায়া দু পুরাণি 

বহ্ুসপ্তধাঁণ।থ ॥ একশৃলে চ টা 

প্রজাপতেঃ স্থান চতুর্ববজমা ব্র্ রঃ 

গজপর্বাতে চ মহাভূতপরিতা ছযদের 

ভগবতী তিষ্ঠতি1 বহুধারে চ পর্নান 

মুনিনিদ্ধবিদ্যধধরাণামায়তনহ ্ 

তাপরপুধ্যো মহাপ্রাবা 1রতোরণা: ত 

চালেকগর্কাতা নাম গ্ষর্কণ যুদ্ষপািদে 

বস্তি তেখাক1ধিপতিদেবো রাচরাতৈ 
পিল । হুররাক্ষমাঃ পঞ্কুটে 154 

শতশৃ্গে মঙ্গাণাহ পুরন হহ | পি 
পৃশ্ডিষেন দেবদানবপিদ্রাদীনাত, 2৫ 

তঙ্গা গিরেমুছি নহতী লোশন হি & 

তাক পর্বহণি পর্ধাণি ফোনঃ সয়নে 

তসতি 17 তঙৈবোভিরপাশ্ে ০ 
চে ৮ ড়া 

বাং 

্যাতিতি রঃ 
টি বহিপরারে দে 

বলে 



গর্বভঃ ২১৭৭ গর্বতঃ 

তীরে জাতুচ্ছমহাপর্ববতে ভ্রিংশদেযাজন- 
- আগুলং নন্দজং নাম সরন্তত্র নন্দ! মাম 

নাগরাজে!' বলতি শতখীর্ষঃ প্রচণ্ড ইতি । 

ইত্যেতেহফৌ। দেবপর্ববতা বিজ্ঞেয়াঃ | 
তেনানুক্রমেণ হেমরজতরত্রবৈদূ্্যমনঃ" | 
শিলাদিবর্ণাঃ | ইয়ঞ্চ পৃথথী লক্ষকোটিশতা- 
নেকনংখ্যাত! পূর্ণ তেষু.চ সিদ্ধবিদ্যা- 
'ধরাপাৎ নিলয়াঃ | তদবথা মেরোঃ 'পার্খতঃ 

কেশরবলয়ালবালং মিদ্ধলোকেতি কীত্ত্যতে 

ইয়ঞ্চ পৃথী,গদ্মাকারেণ ব্যবস্থিতা এষ দর্ব্ব- 
'পুরাণেমু ক্রমঃ সামান্তঃ প্রতিপাদ্যতে | 
ইতি বরাহপুরাণৎ ॥ * ॥. হিমালয়াদি- 

পর্বতবাসিনো বথা। রক্ষঃপিশাচ। বক্ষা- 
শচ সর্ব হৈমবতাস্ত, তে । “হেমকুটে তু 
গন্ধর্ববা বিজ্েয়াস্চা্নরোগণাঃ ॥ সর্ব 
নাগান্চ নিষধে শেষবাস্কিতক্ষকাঃ। 
মহামেরৌ, রযন্ত্রিংশং জ্রীড়ন্তে যাজিকাঃ 
হরাঃ॥ নীলে তু বৈদুরধ্যমযে সিদ্ধ! ব্রহ্ধ- 
ধয়োইবসন্ ॥ দৈত্যানান্দানবানাঞ্চ শ্বেত- 

পর্বত উচ্যতে। শুঙ্গবান্ পবর্বতশরেষ্ঠঃ 
পিতৃণাহ প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ইত্যেতানি ময়ো- 

স্তগনি নব বর্ধাণি ভাঁগীশঃ। ইতি মৎস্য 
৯৫ অধ্যায়ঃ ॥ €% এ অথ পব্বতনদীজল- 

গুণাঃ। হিনবশুপ্রভবা যাশ্চ জলং তান্ব- 

স্বতোপমহ ॥ পারিপান্রভবা যাস্চ বিদ্ধ 

প্রভবাশ্চ যাই শিরোহদ্রোগকুষ্ঠানাহ তা 
হেতুঃ হ্লাপদন্ত চ1 চক্ডার্ককরসংস্পৃষ্টিহ 

, বায়ুনা্ষালিতহ নুহঃ ৮. পর্বাতোপরি 
যন্থারি সমৎ পৌরদ্দরেণ তহ ॥ তঙ্যামু- 
ওপসুদ্দিউং শৈনপ্রশ্রবণোন্তবহ॥ লেখলহ 

শুভ 

দীপন ক্ষ কিকিছাতপ্রকোপণং । 
ইতি রাজবল্লভঃ ॥ * ॥ পর্বতে বর্ণ, 
নীয়ানি যখ। | শৈলে ,মেঘৌষত্বীধাতু- 
বংশকিম্নরনির্বরাঃ |: শুন্গপাদগুহারত্র- 
বনজীবাছ্যুপত্যকাঃ ॥ ইতি কবিকল্প- 

লতা! ॥ক*%%॥ অথ কৈলাপপ্র্ববতবর্ণনং । 
. মধ্যে হিমবতঃ পুষ্ঠে কৈলাসো নান 

পর্ববতঃ। তক্মি্নিধিপতিঃ শ্রীমান্ কুষেরঃ 
মহ রাক্ষসৈ: ॥ অপ্নরহহিতে। রাজ 

মোদতে হালকাধিপঃ। কৈলাপাদসম্ভৃতং 
পুণাৎ শ্ীতজলং শুভং ॥ মন্দোদকং 
নাম সরঃ পয়স্ত দধিসমিভং। তশ্মাৎ প্রভ- 

বতে দিব্যা নদী মন্দাকিরী গুভা ॥ 
দিব্যঞ্চ চন্দনন্তত্র তস্তান্তীরে মহদ্বনং | 

প্রাগভরেণ কৈলাসং" দিব্য সৌগদ্ধিকং 
গিরিৎ | অর্ববধাতুময়ৎ দিব্য শবলৎ 
পর্ববতৎ প্রতি । চন্দ্রপ্রভো নাম, গিরিঃ 
শুশুভে রত্বসূন্িভঃ ॥ তত্সমীপে সরে! 

দিব্যমচ্ছোদন্নান বিশ্রুতৎ | তশ্মাৎ গ্রভ 

বতে দিব্য! নদী হাচ্ছোদক। শুভ] ॥ তক্যা- 

সীরে বনং দিব্যং নহচ্চৈত্রেরধং শুভহ | 

তশ্মিন্ গিরৌ নিবদতি মণিভদ্রেঃ সহা- 
নুগঃ ॥ যক্ষষেনাপতিঃ জ্ুরৈ্হাকৈঃ 

পরিবারিতঃ ॥ পুণ্যা সন্দাকিদী চৈব 

নদ হচ্ছোদকে। শুভ ॥ মহামশুলদধ্ধো তু 

প্রবিষ্ট ভু মহোদধিহ 1 51 কৈলানা- 
দ্ক্ষিণপ্রাচযাং শিবহ সর্বৌধধিং গিররিহ ৪ 
মলহশিলাময়হ দিব্যৎ শবলহ পর্বাতহ 

প্রতি 1 লোহিতো হেদশুঙত্ত্ গিরি 

নুগ্যপ্রভে। মহান তস্য পানে মহন্দিব্যং 

বু 
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মধ্যে হবরণবৃক্ষত্রয়সহযুতঃ স্তাৎ। পুর্বে 
যুক্তাফলবজবুক্কে। যাম্যেন গোমেদক- 

পুষ্পরাগৈঃ ॥ পশ্ঢাচ্চ গারুতস্্রতনীলরত্ৈঃ 
দৌমোন বৈদূর্যযসরোজরাগৈঃ | প্রীখণ্ 
খণ্ডেরভিতঃ প্রবাললতান্বিতঃ শুক্তিশিলা- 
'তলঃ স্া1হ ॥ ব্রহ্ধাথ বিঞুর্ভগবান্ সুরারি- 
দিবাকরোহপ্যত্র গছরগয়ঃ স্যাহ । যৃর্দন্যব- 
স্থানমমত্দরেণ কাধ্যন্বনেকে চ' পুন- 
দিবীশাঃ চত্বারি শুঙ্গাণিচ রাজতানি নিতশ্ব- 

ভাগে্পি রাজতঃ স্যাৎ। তথেক্ষুবংশা- 
স্বৃতকন্দরস্ত ঘতোদিকপ্রজবণশ্চ দিক্ষু ॥ 

শুরাঘরাণ্যদুধরাবলী স্যাৎ পুর্বেণ 

নীলানি চ দক্ষিণেন। বাসাংসি পশ্চাদথ 
কবধুরাণি রত্তানি চৈবোত্তরতো ঘনালী ॥ 
রৌপ্যান্মহেন্দপ্রযুখানথাষ্টো। সংস্থাপ্য 
লোকাধিপতীন্ ত্রমেণ। নাঁনাফলালী চ 
সমন্ততঃ স্থাম্মনোরমং মাল্যবিলেপনঞ্চ ঘ 

বিভানকঞ্চোগরি পঞ্চবর্ণনন্লানপুষ্পাভরণং 
সিতং বা। ইথং নিবেশ্যামরশৈলমণ্য- 
মতন্ব বিফন্তগিরীন্ ত্রমেণ ॥ তু্রীয়- 
ভাগেন চতুদ্দিশঞ্চ লংস্থাপয়েৎ পুষ্প, 
বিলেপনাচ্যান্। পুরণ মন্দরমনেক- 

ফলাবলীভিধুঁ্ুং ঘবৈঃ কনক ভদ্ুকদন্ব- 
* চিহৎ £ কামেন কাঞ্চননয়েন বিরাজমান- 

"সকার বুম্নবন্ত্রবিলেপলাাহ। ্ীরা, 
রুখোদমরমাথ বনেন চৈব রোৌগ্োণ 

শজিঘটিতেন বিরাজমানহ ই যাম্যেন 

শহছমদনশ্চ নিবেশনীয়ো পোধুমম্ধযময় 

বহে ঝা দেন েক্ষপতিনা 

হহমানমেন বন্ত্া্চ পাঁজতবলেল চা 

'সংযুতঃ প্যাত্র পম্চাতিলাচলমনেকহগন্ধি- 
পু্পৎ সৌঁবর্ণপিপ্ললহিরগ্য়হৎসঘুক্তৎ । 
আকারয়েদেজতপুষ্পবনেন তদ্দ্ত্া্িতং 

দধিসিতোদনরভ্তথাত্থে | সংহ্থাপ্য তৎ 

বিপুলশৈলমধোভরেণ শৈলং স্পার্থনপি 
তাতরময়ৎ স্থবন্ত্রং | পু্পৈশ্চ হেমবুট- 
পাদপশেখরভ্তমাকারয়েৎণ কনকধেনুবি- 

রাজমানৎ 7 মাক্ষীকভদ্রেরসা চ বনেন 

তদ্ব্রৌপ্যেণ ভাম্বরবতা চ যুতং বিধায়। 

হোমশ্চতুভিরথ  বেদপুরাণবিদ্ির্ঘাত্তৈ- 
রনিন্দযচরিতাকৃতিভিদ্থি জেন ॥ পৃর্ব্বেণ 
হস্তমিতসত্র বিধায় কুণুৎ কার্ধ্যন্তি লৈর্ঘব- 
স্বতেন পমিৎকুশৈশ্চ | রাত চ জাগর- 

মন্ুদ্ধতগীততৃর্ধেরাবাহনধ্চ  কথয়ামি 
শিলোচ্চগ্রানাং,॥ ত্বং সব্বদেবগণধামনিধে 
বিব্ুুমন্মদ্গুহেষমরপর্বত নাঁশযাণ্ু | 
ক্ষেনৎ বিধতস্থ কুরু শান্তিমনুত্তমাহ নঃ 
বংপুজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়। হি? . 
শ্হমেব ভগবানীশো! ত্র! বিষুঃর্দিবাকরঃ | 
মুর্তানূর্ত্গহ্থীজন্বহ নঃ পাহি সনাতনঃ ॥ 
ব্নাত্ং লোকপালানাং বিশ্বদূর্ডেষ্ড 

মন্দিরহ। রুত্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তন্মাচ্ছান্তিং 
প্রযচ্হ মে ॥' যম্মাদশুন্ভমনরৈর্নারীভিশ্ড 
শিরন্তব | তন্মন্মোযুদ্ধরাশেষদ্ব্খসংলার- 

সাগরাতৎ ঘ এবদভার্চয তহ মেরু অলগরত 

কভিপূজয়ে | যন্যাচৈত্রথেন তব 
ভছ্রোশ্থে চ বিশেষতঃ | শোসে সন্দর 

কিশ্রমতন্তত্রিকরো ভব ঘ মন্থাচড়াসনি- 

শদুঙ্ধাপে তং গক্ষাদন $ খাছববনা 
শোভাবাহভতঃ বাতিসৃটিন্ত নেই নন্থান্থ 
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কেতুমালেন বৈভ্রাজেন' বনেন চ। হির- 

গয়শ্চ শিখরভ্তম্মাৎ পু্িক্র্বান্ত্ যে ॥ 
, উত্তরৈঃ কুক্ুভির্যশ্মী, 'সাবিত্রেণ বনেন 

চ। সুপার্থরাঁজসে নিত্যমতঃ শ্রীরক্ষয়ান্ত 

মে॥ এবমামন্ত্য তান্ জর্ববান্ প্রভাতে 

, বিমলে পুনঃ । স্বাত্বাথ গুরবে দদ্যান্মধ্যমৎ 

" পর্বতোভমহ ॥ বিক্ষস্তান্ পর্ধবতান্দদ্যা- 

-'দৃত্ধিগ্ভ্যঃ ক্রমশো 'মুনে । গাবো দেয়া- 
শ্চতুর্বিংশদথবা দশ নারদ ॥ শক্তিতঃ 

সপ্ত চাক বা পঞ্চ দদ্যাদশক্তিমান্ ॥ 

একাপি গুরবে দেয়া কপিলাখ পয়স্বিনী। 

পর্ববতানামশেষাণামেষ এব বিধিঃ স্যৃতঃ॥ 

ত এব পুজনে মন্ত্রাস্ত এবে(পস্করাঃ স্ৃতাহ। 

গ্রহাণাং লোঁকপালানাং ব্রহ্মাদীনাথ 

সর্বদা ॥ হ্বমন্ত্রেণেব সর্ব্বেধু হোমঃ 
শৈলেষু পঠ্যতে। উপবাসী ভুবেমিত্য- 
মশভ। নক্তমিষ্যতে ॥ বিধান সর্বব- 

শৈলানাং ক্রমশঃ শৃণু নারদ । দান- 
কালে চ যে মন্ত্র পর্ববতেষু,চ যু ফল 
অনং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমন্নৎ প্রাণাঃ প্রকী- 

স্তিতাঃ। অন্ান্ভবন্তি ভূতানি জগদন্নেন 
বর্ততে ॥ অন্নমেব ততো! ল্গবীরম্গমেব 

জনার্দিনঃ। ধান্যপর্ববতরূপেণ পাহি তম্মা- 

শ্নগোভ্ভম ॥ অনেন বিধিন। বস্তু দ্দ্ঠাদ্ধান্- 

ময়হ গিরিৎ 1 মন্বস্তবশতৎ সাশ্ুৎ দেব- 

লোকে মহীয়তে ॥ অস্নরে'গণগন্ধর্কৈ- 

রাকীর্ণেন বিরাজিতা। বিমানেন দিবঃ পুষ্ঠ- 
মায়াতি হবরসেবিতৎ ॥ ততঃ কর্ক্ষয়ে 

বাজানাপ্সোতীহ ন নংশয ১1551 অথাতিঃ 

২প্রবক্ষযামি লবণাচলমুন্তমহ । 

, 

হু 

প্রদ্াতা নরো!. লোকং প্রাপ্োতি শিব 

সংবুতৎ ॥ উভ্মঃ যোড়শব্দোণঃ কর কর্ৃষো 

লবণাঁচলঃ| মধ্যমঃ স্যাততদর্দেন চর 
রধমত ম্মতঃ ॥ বিভ্তুহীনো যথাশজা 

 দ্রোণাদ্স্ত কারয়েৎ। চতুর্থাংশেন ফি 
'্তান্ পর্ববতান্ কারয়েৎ পৃথক ॥ বিধান, 
পূর্বববৎ কৃর্ধযাৎ : ব্রহ্ষাদীনাঞ্চ দর্বদ। 
রনি সর্ববান্ লোকগানামিবে 

য়ে॥ সরাংসি কামদেবাদীংনাঃ 
ই । কৃর্ধ্যাজ্জাগরমন্্াপি নে 

মন্ত্রং নিবোধত ॥ সৌভাগ্যবসদংগ্ 

বতোহয়ং লবণে। রসঃ1 তথায়কসে॥ 
মাং পাহি পাপানগোভস ॥ যাগ? 
সর্ব্বে নোৎকটা! লবণং বিনা। প্রি 

শিবয়োনিত্যিৎ তল্মাচ্ছান্তি্রদো 
বিফুঃদেহসমুদ্ভুতং দারোগা । 
তক্মাঞথ পর্বরতন্ধপেণ পাহি সংসারগণ 
রাৎ॥ অনেন বিধিন! যন্ত পারি 

পর্ধবতহ । উমালোকে বমেহ কমং ও. 
যাতি পরাং গতি ॥  ॥ ২] খপ 
প্রবক্ষ্যানি গুড়পর্ববতযুদ্তনহ | ঘর 

নাগরঃ ন্বর্থঘাপ্রোতি সরপুজিতঃ র বাঃ 

দশভির্ভারৈরধামহ পঞ্চভির্িতঃ। 
ভারৈঃ কনিষ্ঠঃ ব্যাৎ রর 

ততবদাসনরণং পুজাৎ হৈ । 
বিফস্তপরবতান্তদ্বৎ স্রাংলি বনদেবতা 
হোমলাগরণুন্তদবৎ লোকপালাধিাদন 

ধাহ্াপর্ব্বভবত কুর্ধযাদিমহ ২ নদীর? ৃঁ 
বা দেবেছু বিশ্বাত্মা প্রবরোহণৎ 

হারের? 

দ্বিনঃ বাবেদন্ বেদানাহ মহ? 
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ঘোগিনাহ ॥ প্রণবঃ সব্ববমন্্রাণাৎ নারীণাং 
পার্বতী যথা তথা রসানাৎ প্রবরঃ 
সদৈবেক্ছুরসো মত ॥ যম তস্মাু পরাৎ 
লক্ষমীৎ শুড়পর্বাত দেহি, বৈ। যন্দা 
সৌভাগ্যদায়িন্ত) ভ্রাতা! ত্বং গুড়পর্ব্বত |]. 
নিবাসন্ৎ হি পার্বত্যান্তস্মীম্মাৎ পাঁহি 
সর্বদা । অনেন, বিধিনা যস্ত দদ্যাদৃগুড়- 

ময়ং গিরিং [ পুজ্যমানঃ সগন্র্ব্ৈগৌরী- 
লোকে মহীয়তে। পুনঃ কল্পশতান্তে ভু 
সপ্তত্বীপাধিপো! ভবে ॥ আধুরারোগ্য- 
সম্পন্নঃ শক্রভিশ্চাপরাজিতঃ 11 ৩। 

অথ পাপহরং বক্ষ্যে ম্ববর্ণাচলসৃত্মমং । 

যদ্য প্রদানাভুবনৎ বৈরিঞ্চং যাঁতি মানবঃ ॥ 
উত্ভনঃ পলমাহত্ো মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ 

শতৈঃ 1 
শক্তিতঃ ॥ দদ্যাদেকপলাদুর্ধৎ যথাশক্যা 
বিমৎসরঃ | ধাঁন্যপর্বরতবহ সর্ধবং বিদধ্যা- 

ম্ুনিপুক্গব ॥ বিক্বস্তশৈলাংস্তদচ্চ খাতিগ্ভ্যঃ 
প্রতিপাদয়ে | ন্মন্তে ব্রহ্ধবীজায় ভ্রহ্ম- 

গর্তায় বৈ নমঃ 0 যক্সাদনস্তফলদন্তম্মাৎ 
পাহি শিলোচ্চয় | যম্মাদপ্নেরপত্যৎ তং 

তস্মান্ত্বৎ জগৎপতে ॥ হেমপর্বতরূপে্ণ 

তন্মাৎ পাহি নগোত্তম ॥ অলেন বিধিন! 

যন্তু দ্যা কনকপর্ববত্রৎ ৪-সযাঁতি পরমৎ |. 

- ব্রহ্ধলোকমানন্কারকং । তত্র কলশত- 

_ স্তিহেত্ততে, যাতি পর্াং গতিহ ৪৪ ৪৫ 
অতঃ পরং প্রবস্ষ্যামি তিলশৈলং বিধা- 
নতঃ। যতপ্রদানোজরো। যাভি বিষ্ণুলোক- 

মনুত্তমহ ৪ উত্তমো। দশভির্োণৈং পঞ্চভি- 
অধ্যমো মতঃ | ত্রিভিঃ কনিঞ্টো। বিপ্রেন্্ 

৩৭, 

" বিষ্যোর্দেহা 

তদর্দেনাধমন্তদ্দল্মবিভোহপি 

,তিলশৈলঃ প্রকীর্ভিতঃ ॥ পূর্বববচ্চাপরৎ 
সর্ববৎ বিহ্বশ্তপর্ববতাদিকৎ | দানমন্ত্রং 

প্রবক্ষ্যামি থাবন্মুনিসন্তম ॥ বন্মান্মধুবধে 

ব্বেদসমুদ্তবাঃ 1 তিলাঁঃ 

কুশাম্চ সমিধস্তম্মাচ্ছাত্ত্যে ভবন্তিহি ॥ হব্য- 

কব্যেমু যস্মাচ্চ তিল! এবাভিরক্ষণং | ভবা- 

ছুদ্ধর শৈলেন্্র তিলাচল -নমোহপ্ত তে ॥ 

ইত্যামন্ত্রয চ যো দদ্যাভিলাচলমন্ুুভমহ | 
স বৈষ্বং পদং যাতি পুনরাবৃত্িদুর্লভং ॥ 

- দীর্ঘাযুকটুদবাপ্ধোতি পুভ্রপৌভ্রৈশ্চ মানবঃ॥ 
পিতৃভিদেগন্ধবৈর্বং পৃজ্যঘানো দিবং 
ব্রজেৎ £ক্॥ ৫ ॥ অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি 

কার্পাসাচলঘুত্তঘৎ | যত্প্রদানান্নরে নিত্য- 

সাপ্রোতি পরমৎ পদং ॥ কার্পাসপর্ববত- 

স্তদ্বদ্বিংশস্ভারৈরিহোত্মঃ 1 -দশভির্দধ্যমঃ 
প্রোকজ্ঃ কনিষ্ঠঃ পঞ্চভিন্ম্ততিঃ ॥ ভারে- 
গাল্লধনো দদ্যাদ্িভশাঠোন খর্ভিতঃ | ধান্য- 
পর্করতবৎ সর্ববমাসাদ্য মুনিপুঙ্গব ॥ প্রভা- 
তায়াস্ত শর্বর্ধযাং দদ্যাদিদমুদরীরয়েৎ ! 

ত্বমেবাবরণৎ খল্মমলোকানামিহ সর্বদা £ 

কার্পসাদ্রে নমস্তশ্াদঘৌঘধ্ংসনে। ভব । 
ইতি কার্পাসশৈলেন্দ্রং যো দদ্যাৎ শর্ত" 

সম্রিধো 1 ক্ুন্দরলোকে বসেৎ কল্গৎ ততো 

রাজ! ভবেদিহ | *। ৬1 অধ্যতঃ সহপ্র- 

বক্ষ্যানি সৃতাচলুযনুত্তমৎ। তেজোহম্ৃতি- 

ময়্হ ছিব্যৎ মহাপাভকনাশনহ ॥ বিংশতরা 

স্বতকুস্তানানুস্তমঃ স্থাদৃস্ৃতাচলঃ | দুশভি- 

অধ্যমহ প্রোক্ডঃ পঞ্চভিত্ববরঃ শ্ৃতঃ ই 
অল্গবিভোহপে কুব্বীত দ্াভ্যামিহ বিধা- 

নৃতঃ। বিঞ্কম্তান্ পর্বতাংভ্তছচ্চতুর্ভাগেন 
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চাথ পুর্বববং। পূর্বববহ গুরুধিগৃতঃ ফর 
মন্্রানুদীরয়েৎ ॥ যখ| দেবগণাঃ মর্ 

সর্ববরদ্বে্বস্থিতাঃ। ত্বগধ রত্্নযো নিত 
যতঃ পাহি মহাচল ॥ মন্মাদ্রপ্রদানে 

তুষ্টিৎ প্রকুরুতে হরি সদানন গ্রদানেন 

তক্রামঃ পাহি পর্বত ॥ অনেন বিদি 

যন্ত্র দদ্যাদ্রতরমহাগিরিং । ষ যাতি বৈ 
লোকমসরেশ্বরপুজিতঃ ॥ যাবহ করাত 
সাগ্রৎ বাশ্চেহ নরাধিপ। রূপাবোঃ 

গুণোপেতঃ সপ্তদীপাধিপো ভবেং! ৪ 

হত্যাদিকং কিকিদদ্দত্রোযুতরে বা কৃত! 
তহ সর্ববং নাশমায়তি গিরিরর্ধ, 
যথা ॥ ক্ষ] ৮ ॥ অতঃ পরং পর 

রৌপ্যাচলমনুভ্তমহ ।যতপ্রদানাম্রোযঠি 

সোমলোকং ছ্বিজোভম ॥ দশছি; পদ 

সাইজ্রৈরুভমে রজভাচলঃ। গথি্ঘ? 
প্রোক্ত্তদর্দেনাবরঃ স্মৃতঃ॥ 
বিংশতেরর্ধং কারয়েহ শি দণ 

কল্পয়েৎ ॥ শীলিততুলপাত্রাণি কুস্তোপরি 

নিবেশয়েছু। কারয়েৎ সংহতানুচ্চান্ যথা- 

শৌভং বিধানতঃ বেউয়েৎ শুক্র 

বাসৌভিরিক্ষু্দ তব | ধান্যপর্ব্বত- 
বু সর্ববং বিধানমিহ পঠ্যতে ॥ অধি- 

বাঁসনপূর্ববস্ত তদ্ছ্ধোমন্থরার্চনং | প্রভা- 

তায়ান্ত শর্ববর্ষ্যাৎ গুরবে চ নিবেদযে ॥ 

বিক্স্তপর্ববতাৎস্তদদৃত্বিগ্ভ্যঃ শান্তমানসঃ | 

সংযোগা দৃঘ্ৃতঘুত্পন্নতযন্মাদযততেজসোঠ৷ 
তস্মাদ্ঘ্বতার্চিবিশ্বীত্ব। শ্রীয়তামত্র শহকরঃ | 

” যম্মাত্তেজোময়ৎ ত্রহ্ম ঘ্বতে তচ্চ ব্যব- 

স্থিত ॥ স্বৃতপর্বতরূপেণ তস্মাম্মাৎ পাহি 

ভূধর। অনেন বিধিন। দদ্যাদৃদ্বতাচলমনু- 
ভ্তমৎ্ ॥ মহাপাতকযুক্তোহপি লোক- 
মায়াতি শাঙ্করৎ। হংসসারসযুক্তেন 

কিন্কিণীজালমালিনা ॥ বিমানেনাপ্নরো- 
ভিশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্তিঃ 1 বিহরেৎ 
'পিতৃভিঃ সাদ্ধং যাঁবদাহুতসৎপ্রবহ ॥%॥ ৭ 
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রত্বাচলমনুভমং । পা 

, সুস্তীফলমহলেণ পর্বত স্যাঁদনুভমঃ ॥ পুর্বববদ্রাজতান্ কুষধা্ন্দরাদীন্ রি 

মধ্যমঃ পঞ্চশতিকক্ত্িশতৈরবরঃ স্মৃতঃ। নতঃ। কলধোতময়াংস্তত্র লোবেশ? 
চতুর্থাংশেন বিষস্তাঃ পর্ববতাঃ ছ্যঃ সম- রচয়েদ্রুধঃ |. রক্গবিষূ্ববহ রি 
স্ততঃ ॥ পূর্ব্বেণ বত গোমেদৈর্ক্ষিণেনেক্দ্র- নিতন্বোহত্রে হিরগ্ৰয়ঃ | রাত 
নীলকৈঃ। পুষ্পরাগযুতৈঃ কার্যো বিদন্তি | -যদন্যেষাং সর্ব্বস্তদিহ কাঁঞ্চনহ ॥ 
গ্ধমাদনঃ 0. বৈদুর্যবিদ্রমৈঃ পশ্চাৎ পুর্বববহু যোনীর রর 

সংগিশ্রো। বিপুলোহচলঃ॥ পদ্মরাগৈঃ স- দ্যাতং প্রভাতে তু গুরবে রৌপ্যপ্ 

শা. 
রত 

সৌবর্পৈরুন্তরেণ তু বিন্যসেহ ॥ ধান্য- বিছবস্তশৈলানৃত্থিগ্ভ্যঃ পুভ্যব 
পর্ববতবহ সর্বনত্রাপি পরিকল্পয়েৎ । তছ- ইমহ মান্্রহ টিলা 
দছাবাহন২ কৃত! বক্ষান্ দেবাংশ্চ কাঞ্চ- 
নান্ঃ পুজয়েশ, পু্পপানীয়ৈঃ প্রভাতে 

৫ 

পিতৃণাং বল্লভং যন্তাছিযেো্কণা * 
চ ৪ রভতং পাহি তল্রাঙগঃ গোবর 

্ 
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সাগরাৎ ॥ ইত নিবেশ্ট যো দদ্যাদ | শর্করাচল1 মনোভবধনুর্সধযাছুভতা শর্করা 
রজতাচলমুত্তমং | গ্রবামযুতদান্ত' ফলং যতঃ.। তন্ময়োহসি মহাঁশৈল পাহি 
প্রাপ্োতি মানবঃ ॥  সোমলোকে স 
গন্ধৈর্বং কিন্সরাপ্নরনাহগৈঃ॥ পজ্যমানো |. 

বসেছিদ্বানু যাবদাভূতসংপ্লবহ ॥ ক্ষ7 ৯ ॥ 

আথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শর্করাশৈলমু্তমৎ॥ 
যন্ত গ্রদান[দিষ্র্করতদ্াস্য্যত্তি সর্বদা ॥ |' 
অস্টভিঃ শর্করাভারৈরুভমই স্যান্মহাচলঃ। 

চতুভির্মধ্যমঃ, প্রোক্তো ভারাভ্যামধমঃ 
. স্বৃতঃ £ সার্দভারেণ শৈলন্ত যঃ কুর্ধ্যাৎ 

; স্বপ্পবিভবান্ ॥ .বিফম্তপর্ববতান্, কুধ্যা- 
তুরীয়াংশেন মানবঃ দ ধান্যপর্ববতবৎ 

পর্বমাসাদ্য " মেরুসতযুতৎ 1 মেরো- 

,কুপরি তদগ্চ স্থাপ্যৎ হেমতরুত্রয়ং ॥ 
মন্দারঃ পারিজাতশ্চ তৃতীয়ঃ কল্পপাদপঃ॥ 

এতদৃরক্ত্রয়ং মুদ্দি সব্দেঘঘপি নিবে" 
শযেহ ॥ হরিচন্দনসন্তানৌ। পূর্ববপশ্চিম- 
ভাগয়োঃ। নিবেশ্যো সর্ববশৈলেষু বিশেষা- |. 

চ্ছর্করাচলে ॥ মন্দরে কামদেবস্ত প্রত্যগ* |" 

বদ্তুঃ সদা ভবে । গদ্ধমাদনশূঙ্গে যু ধনদঃ 

স্যাছদজুখঃ ॥ প্রাদুখো বেদদুর্তিশ্চ হংসঃ 

স্যাদ্বিপুলাচলে । হৈশী হৃপার্খনুরভী দক্ষি- 

এ শাভিমুী তবে খান্যপর্ব্বতব, সর্ধব- 
মাবাহনমখাদিক২ং | কৃত্বাথ গুরবে দদ্যা- 

শলানিমাণ্ান্্রানুদীরয়েৎ ॥ সৌভাগ্যা- 
সৃতসারোহয়ৎ পরমঃ শর্করাধুতঃ ॥ তৎ 

সদানন্দকারী ত্বং ভব শৈলেন্দর সর্বঘদ! 
অস্বতৎ পিবতাং যে তু নিপেতুর্ভবি 

স্করা:। দেবানান্তৎসমুখোইয়ৎ পাহি নঃ 

সংসারসাগরাৎ | যো দদ্যাৎ শর্করাশৈল- 
মনেন বিধিনা নরঃ। মর্ববপাঁপবিনির্দক্তঃ 
প্রয়াতি শিবমন্দিরং ॥ চন্্রাদিত্যগতী- 
কাশমধিরুছানুজীবিভিঃ | সহৈব যান- 
মাতিষ্ঠেৎ স তু বিষুঃপ্রচোদিত 
কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপে! ভবেৎ ! 

8 ॥ ততঃ 

আয়ুরারোগ্যসম্পন্নো যাবজ্জন্মারবুদব্রয়ং ॥ 
ভোঁজনং শিতঃ কুর্যযাৎ সর্বাশৈলে- 
ঘমৎসরঃ | সর্বত্রাক্ষারলবণমন্্ীয়ানতদনু- 
জয়া । পর্বরবতোপক্বরান্ সর্ব্বান্ প্রাঁপয়েৎ 
ব্রাহ্মগালয়ং ॥ ১০ ॥ ইতি নাহস্তে 

৭৭ অধ্যায় ॥ দেবধিবিশেষঃ | যথা | 
- কশ্যপান্নারদশ্চৈব পর্ববতোইরুন্ধতী তথা। 
ইত্যগিপুরাণৎ ॥ মতভ্বিশেষঃ। পাব্দা 
ইতি ভাষা । অন্য গুণাঃ। বায়ুনাশিত্বং | 

নিগ্ধত্বং | বলশুক্রকারিত্বঞ্চ । ইতি রাজ- 
বল্লভঃ বৃক্ষঃ। শাকভেদঃ | ইতি মেপিনী ॥ 

পর্করতকাকঃ (পুং) দ্রোণকাকঃ | ইতি হেম- 
চক্দ্রঃ ॥ 

পর্ববতজা (স্ত্রী) নদী। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

» গিরিভববন্তনি তরি 

পর্ববততৃণং ('ক্লী )ভণতেদঃ। সু ইতি হিন্দী 
ম্মধ্যমং পর্বতো মহ | খত্বিগৃভ্য্চ নরঃ )+- ভাষা । তত্পধ্যায়ঃ। ভূণাঢ্যৎং২ পত্রাচ্যংও 

হগশ্রিয়ং ৪1 অস্য গুণাঃ। বলপুক্টি 

, করত্বং | রুচ্যত্ং 1 পশুনাৎ সর্বদা প্রিয় 
তু্চ ।- ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 

পর্বতমোচা (ত্ট্রী ) গিরিকদলী। ইতি দ্লাজ- 
নির্ঘনটিঃ ৪ 



' পরতে! ২১৮৪, গর্বন 
১১ লী র্ল শুরুর ্লীকী 

পর্ববতরাজঃ (পুৎ) হিমালয়গিরিঃ। অস্য পর্ববধিঃ ( পু) চন্দ্রঃ | ইতি ভ্রিকাণুশেষঃ॥ 
প্রমাণং বক্ষ্যমাণ্শব্দে দ্রেউব্যৎ, ॥ - 

পর্বতরাজপুত্ী (স্ত্রী) ছূর্গা। যথা । জিকন- 
ধনঞীয়মংগ্রহয়োঃ | শক্রধ্বজাৎ পক্ষযুতে 
দশাহে মুলক্ষযুক্ত। সিতসগুশী যা। আরভ্য 
তস্যাং-দশমীগ্চ যাবৎ প্রপৃজয়েৎ পর্ববত- 
রাজদুত্রীং ॥ ইতি তিথ্যাদিতত্ৎ ॥ 

রাজনির্ঘস্টঃ ॥ গায়জ্রী। যথা । উত্তরে 
শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ববতবাসিনি। ব্রহ্ষ- 
যোনিসমুৎপন্ে গরচ্ছ দেবি যথান্থখহ ॥ 

ইতি যজুর্বেবদীয়গায়ভ্রীবিসর্জনমন্ত্রঃ ॥ 
কালী । যথা । উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং 
পর্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ 
দেবি মশান্তরং ॥ ইতি শ্যামাপূজায়াং 
বিনর্জনমন্ত্রঃ ॥ 

পর্ধতাধারা (স্ত্রী ) পৃথিবী । ইতি হেম- 
চক্দরঃ ॥ ূ 

পর্ধবতারিঃ (পুং) ইন্দ্রঃ ॥ ইতি শব্দরত্রা- 
বলী॥ 

পর্বতাশয়ঃ ( পু) মেঘঃ1 ইতি শব্দচন্ড্রিক1। 
পর্বতারয়ং (পুহ) শরভঃ। ইতি রাঁজ- 

নির্ঘপ্টঃ ॥ পর্বতবাসিনি তরি 
পর্ববতীয়ঃ (তরি) পর্ববতস্গন্্ী | পর্ববতভবঃ | 

পাহাড়িয়া ইতি ভাষা! ইতি পূর্ববত- 
শব্দা ভবার্থে ঈয়প্রতায়নিষ্প্গঃ 

পর্বতোর্ষিং (পুহ) মহস্যবিশেষঃ 1 ইতি 

কম্মিন্ ভূরিপ্রয়োগে প্রসাদলিখনং 
পর্ধবভোবশ্মিরিতি মতসাছয়বোধকপাঠঃ 
সাধু - 

পর্ববপুষ্পী (স্ত্রী) রামদূতীবৃক্ষঃ | মাগী! 
ইতি শব্দচন্জিকা বত্বমালা চ ॥ 

পর্ববপূর্ণতা (শ্রী) সন্তারঃ। আয়েজিনং। 

ইতি ভূরিপ্রয়োগঃ ॥ পর্ববণঃ পূর্ণতঞ্চ 
পর্ববমূলা (স্ত্রী) শ্বেতা । ইতি'রাজনিরঘট্টঃ। 

। পর্ববযোনিঃ (পু) ইচ্ছ্াদি। ইতি হে 
পর্বতবাসিনী (স্ত্রী) আকাশমাংসী ॥ ইতি |. চন্দ্রঃ॥ 

পর্ববরীণৎ (ক্র ) পর্ব । ইতি শব্দরত্বাবলী॥ 

পর্বরীণঃ (পুং) পর্ণবৃত্তররঃ | গর্বাঃ। 
মারুতঃ। পর্ণশিরা ! সৃতকং | দ্য" 
কথলঃ। পত্ছুর্ণরপঃ | ইতি শর" 
বলী॥ পর্পরীণ ইতি মেদিন্যাং পাঠ ॥ 

পর্বরূট [হ্] (পুং ) দাড়িমঃ | ই 
ব্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

পর্বববলী (স্ত্রী) মালাদুরব্যা। ইতি রাজনির্ঘটঃ। 
পর্ববসন্ধিঃ (গুহ) প্রতিপৎপঞ্চদশ্যোরন্তরং | 

ইত্যমরঃ প্রতিপৎপঞ্চদশ্যোর্নমধাং ব 
পর্ববসহ্ধিঃ। কিন্বা স সন্ধিঃ পর্বোত্যহযঃ। 
পঞ্চদশানাং পুরণী পঞ্চদশী সংখায়া 
ভড়িতি ডট্ টিত্বাদীপ্ | পঞ্চদ্িশবেন 
ুর্ণিবামাবাস্যয়োদব যোগ্রহ্ণং 1" অত 
পৌরনাস্যা অমাবাস্যা ব! শেষগার্ঘদণ্ 

চতুষ্টয়ং প্রতিপদশ্চ প্রথমসার্দ ওচছু- 
ইয়ং পর্বসগ্ধিরিতি বদ্াঃ॥ সৈংহিকেরে 
যদা পাহর্খনতে পক্ধসন্থিথিতি বন: £ 
পর্বাণোঃ সন্িঃ পরবাস: পধাতোরবনিপি 
পর্ববপৃরণে ইত্যসাঃ না্দীত্যনি বা! পর্ক্য। 
প্রতিপৎপপ্দশ্যোক্ত সহিত পর্ববাথ দি 
করুবিতি স্বামী £ দর্শ্রতিপদোঃ সঙ্কৌ 



গল ২১৮৫ গলস্ক 

্স্থিপ্রস্তাবয়োরণি। পর্নো হি বিষু- 
'বৎপ্রস্থতিপি দৃশ্থাতে ॥ ইতি রঃ 

- ইতি ভর্তঃ ॥ 
পর্বিতঃ ( পুৎ) পবর্বতমতশ্যঃ। ইতি শব্দ- 

রত্বাবলী ॥ 
পণ ( পুহ) পরশুঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পরা (ত্তরী) পার্খাস্থি । ইত্যমরঃ ॥ 
পশু পাণিঃ (পুং) গণেশঃ। ইতি হেমচন্দ্রই 1 
পশুদ্বীমঃ (পুৎ) 'পরশুরাঁমঃ। ইতি শব্দ 

রত্বাবলী ॥ 
পর্বঃ (গুহ ) কুঠারঃ॥ ইতি জটাধরই ॥ . 

পর্ব ও ক্লেহে। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ রেফো- 
পধঃ। স্সেহ ইহ আক্দরীভাবঃ। উ পর্বতে 
পয়মা। পটঃ | স্পর্থ ইতি চতুভূর্জঃ । 
স্পর্যতে পম্পর্ধে। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পর্ধৎ[ দৃ] (স্ত্রী) সভ|। ইত্যুণাদিকোষঃ ॥ 
পর্ধদলঃ (ব্রি) পারিষদঃ। ইতি শব্দরত্বা- 

বলী॥ 
পল ক,.রক্ষে । ইতি কবিকল্পত্রমঃ॥ ক 

পালযতি। 'স্ত্ববতৈবেক্টনিদ্ধে দীধিণো- 
হপি পাঠিঃ কানুবন্ধানামিদনুবন্ধবহ ক্র 

রনিত্যতাৎ বোৌঁধযতি । তেন পালতি 
লতি | ইত্যপি সিদ্ধং 1. ইতি ছুর্গা- 

দাঃ ॥ 

গল জ গতো। | ইতি কবিকল্জ্রমঃ হজ 
পাঁলঃ পলঃ| ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পল (রী ) আমিষ 1 কর্চভুক্টফং 1 

ইত্যমরঃ  তত্তু শান্দ্রে ভোলকচতু- 
ইয়ং বৈদ্যকে অউতোলকং। লৌকিকে 
মাঈরক্কি দ্বিমাষকতোলকত্রিতয়ং। তখ- 

হি 

পধ্যায়ঃ। মুষ্টিঃ ২ প্রকু্ণঃ ৩ চতুর্থিকা ৪ 
বিন্বৎ ৫ যোড়শিকাত্রং৬ 1 ইতি বৈদ্যক- 
পরিভাষা ॥ পলন্ত লৌকিকৈর্মানৈঃ সাফ 

রক্তিদ্ধিমাধকং | তোলকত্রিতয়ং জ্রেয়ং 

জ্যোতির্জৈ স্মৃতিসন্মতং ॥ ইতি তিথ্যাদি- 
তত্ৃং ॥'*% ॥ বিঘটিকা। ইতি রাজ 
নির্ঘন্টঃ॥ সা তু ঘটিকাষ্িভাগৈকভাগঃ | 
য্টিবিপলশ্চ ৷ পলদ্গুয়োঃ প্রমাণন্ত । 
দশগ্ুর্র্বক্ষরোচ্চারকালঃ প্রাণঃ ফড়া- 

ত্বকৈঃ। তৈঃ পলং ম্যাতু ততযষ্ট্যা দণ্ড 
ইত্যভিধীয়তে ॥ তেন চ। মাঁকান্তে 

পক্ষস্যান্তে পর্ধযাকাশে 'দেশে ব্বাদ্দীঃ 

.কান্তৎ বস্তুৎ বৃত্ত পূর্ণ চন্দ্রৎ মত্বা 

বাত্রে। চেহ। ক্ষুতক্ষাযঃ প্াটংশ্চেত- 
শ্চেতো রাহুঃ ত্রুরঃ প্রাদ্যাততস্মদ্ধান্তে 
হস্স্যান্তে শখ্যৈকান্তে কর্তব্যা ॥ 
অস্যৈকপাঠাৎ পল বষ্টিপাঠাদ্দঃ ॥ 
ইতি জ্যোতিত্ততৃং ॥ 

পলঃ (গুহ) পলালঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পলক্যা (্ট্রী) পালক্কযশাকঃ | ইতি রাঁজ- 

নির্ঘনটঃ ॥ 

পলগণ্চঃ (পুং) লেপকঠ। রাঁজ্ ইতি ভাষ]। 
ইত্যমরঃ ॥ 

পলহ্টঃং (তরি) ভয়শীলঃ 1 দ্ীরুঃ | ইতি 

ভ্রিকাগুশেষঃ £ 

পলক্করঃ (পুহ) পিভহ । ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ 
পলস্কষত (গুহ) পাক্ষমত ইন্তি মেদিনী ॥ 

কণগুগ্গুলুঃ॥ ইতি রাজনির্বন্টঃ 
পলহ্বষা (ভ্রী) গোক্ষুরকঃ | রান্না! গুগৃশ্ুনুঃ | 

কিহশুক2। বুণ্তীরী 1 লাক্ষা 1! ইতি 



পললৎ ২১৮৬ গলাওুঃ 
মেদিনী ॥ ক্ষুত্রগোক্ষুরকঃ। মহাআ্রাবণী। 

মক্ষিকা ৷ ইতি রাজনির্ঘশ্টঃ ॥ 

পলশ্রিয়ঃ (পুং) দ্রেণকাঁকঃ। ইতি রাজ- 
নির্ধন্টঃ ॥ সাংসাশিনি তরি ॥ 

পলভা (ত্ত্রী) মেফসংক্রমণাদর্বধাক্ সপাঁদাষট- 
দিনে মধ্যান্ছে দাদশাহুলশঙ্কুজ! ছায়া । 
তৎপর্ধ্যায়ঃ। পলবিভা। ২ বিষুব€প্রভ1৩। 

মথা। মেষাদিগে সাঁয়নভাগসূ্যে দ্রিনা- 

' দ্ধজা ভা পলভা ভবেশ সা। ইতি শ্রহ- 
লাঁঘবঃ॥ পলভয়োছুতচরখগুকৈং ক্রমোৎ- 
করমস্থহীনান্বিতৈর্লক্কোদয়ৈঃ স্বদেশীয়ো- 
দয়া! ভবস্তি ৷ অন্যৎস্পক্টাবিকারেহপি 
রসংস্কতা শ্রহাঃ স্পষ্ট ভবস্তীতি প্রয়ো- 

জনং | 0775 
লবোঁখিদিনৈধিযুবদ্দিনং। মকরকর্কটসংক্- 

মতোহয়নৎ ছ্যুদলভা! বিষুবদ্দিবসেহক্ষভা ॥ 
ইতি সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ ॥ এবহ বিষুবতী 
ছায়া স্বদেশে যা দিনাদ্ধজা | দক্ষিণোভর- 

রেখায়াং সা তত্র বিরুবতপ্রভা ॥ ইতি 

সুরধ্যসিদ্বান্তং॥ অজতুলাদিগতস্য রলেদিৰনে 

ছ্যদলভাকমিতাফুলশগুজে। ।  পলবিভা- 

থেতি বৃদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ান্তঃ ॥ 
পললহ (লী ) মাহসহ ॥ ইত্যযরঃ ৪ পঙ্থহ | 

তিলচুর্ণ*। ইতি মেদিনী ॥ পললং হিল- 
কল্কৎ স্যান্তিলচূর্ণঞ্ পিষ্ট: ॥ পললহ 
মধুরহ রুচ্যৎ পিভাত্রবলপুঘ্রিদৎ £ ইনি 
রাজনির্ঘনঃ £ সৈক্ষবতিলচূর্ণৎ। তিলকুটা 
ইতি ভাষা ॥ যথা । পললম্ নমাখ্যাতহ 
ৈক্ষবং ভিলপিষ্টকং । পললহ ষলকুদৃ 
স্বষ্যং বাতিস্হ কফপিত্কৃহ  হহহণহ 

গুরু বৃষ্যঞ্ ্লিদ্ধং সুত্রনিবর্ভকং। ইতি 

বৈদ্যকহ ॥ 

"পললঃ (পুং ) রাক্ষমঃ । ইতি মেিনীঃ 
পললত্বরঃ (পু ) পিত্তং | ইতি হারাবলী[" 

পললাশয়ঃ (পু) গণগুডরোগঃ। ইতি শব 
রত্বাবলী ॥ 

পলবঃ (পুং) মৎস্যধারণোপায়ঃ গোনে 
ইতি ভাষা । ততপর্ধ্যায়ঃ। প্লবঃ ২ গঞ্রা' 
খেটঃ ৩। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পলাগ্িঃ ( পুং ) পিত্তং | ইতি হারাবলী! 
পলাঙ্গঃ (পুৎ ) শিশুমারঃ) ইতি হারাবলী। 
পলাুঃ (পুং ) মুলবিশেষঃ| পেয়াছ্ ইতি 

ভাষা । তত্পর্ধ্যায়ঃ 1! স্বকন্দক: ২ ই 
মরঃ ॥ লোহিতকন্দঃ ৩। ইতি রত্মালা ! 
তীক্ষকন্দঃ ৪ উষ্ণ: ৫ দুখদূষণঃ ৬ পৃ 
শ্রিয়ঃ ৭ কৃমিদ্বঃ ৮ দীপন: ৯ ু খগন্ধবঃ১1 
বহুপত্রঃ ১১ বিশ্বগন্ধঃ ১২ রোঁচনঃ ১৫ 
পলাওুঃ ১৪ শকুন্দকঃ ১৫। ইতি শদ' 
র্তাবলী॥ শস্য গুণাঃ1 কটুত্বং। বলাহং। 
কফপিভবাক্তিদোষনাশিত্বং | গুরুদং | 
সবয্যত্থং | রোচনত্বৎ | স্সিগ্বত্ব্ । নি 

রানি: ৪. পলাতু্ববনে্টস্চ রো 
সুখদৃষকঃ | পলাতু্ত গুণৈেরয়ে! রোদ 
সদৃশে! গণৈহ ৪. স্বাছুপাকরসোইপু 
কফকৃক্সাতিপিন্ভলঃ 1 হরতে কেবছি 
বাতৎ বলবীধ্যকরো গর £ ইতি ভার 
প্রকাশ হক পলাতুভক্ষণে দোষে বা 

পলাতুৎ বিড়ুরাহঞ্ষ ছত্রাক গ্রারুরেং 
লম্ডনহ গৃ্তনক্ষৈব জগ্গু চাল্াযবকরে? 

ইতি প্রাশ্চিবিবেকে যাজেবহঃ চ 



"গলার ২১৮৭ গলাশঃ 

লাদঃ ( পুৎ ভ্রী) রাক্ষসঃ । ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ 

[লাদনঃ (পুহ স্ত্রী) রাক্ষসঃ। ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ ॥ মাংসভক্ষণশীলে ব্রি ॥' 

লাম € ক্লী ) মাংসাদিযুক্তসিদ্ধতক্তং | 

পোলাও ইতি ভাষা । তন্য পাকপ্রকারে৷ 
, দ্রব্যাণি চ যথা । ছাগমাংনহ ১ শরাবঃ | 

ঘৃতৎ ।০ শরাবপাদঃ | ত্বচং ৩ মাষকহং। 

লবঙ্গং ৩ মাষক২ৎ। এলা/।৩ মাধকং। 

তগডুলং ১ শরাবং | মরিচৎ ২ তোলকং । 
তেজপত্র২ ২ তোলকৎ | কুস্ুমেৎ 

১ মাধকং। আর্্রকং ২ তোলকং | লবণং 

৬ তোলকং | .ধন্যাকং ২ তোলকৎ ! 

- দ্রাক্ষা। %০ গরাবপাদার্ঘঘ। ছাগমাংসহ 

সুন্দনৎ খোরয়িস্বা শুক প্রলেহপাককবণা- 

নন্তরং পাত্রান্তরে তেঙগত্রেপরি অঙ্গা- 

খগ্ুগন্ধদ্রব্যেণ সহ প্রথম সজ্জীকর্তব্যৎ 
-ততন্তগুলং জলেনাদ্ধসিদ্ধ, কৃত্বা মু" 

* গ্রালনপূর্ববকমললাথগুপন্ধদ্রব্যেণ মহ্ তন্: 
মাংসোপবি সজ্জীকর্তব্যং। এবংপ্রকারেণ 
বার বাঁরং সজ্জীকৃত্য তদুপরি অবশিক্ট- 
স্ৃতক্ষেপণেন দগ্ডদ্রয়ং তণ্তাঙ্গারোপরি 

রক্ষে্খ। ইতি পাকরাজেশ্বরঃ | * ॥ অত্র 

মাংসস্থানে মতস্ফলমূলাদিকৎ গন্ধ- 

।. জুব্যেণ সহ দধিযে!গং ভৃতপরিযাণম্যাধি 

ক্যঞ্চ ভবিতুমর্তি | 
পলপ্ঃ (পু) কপাশকহ । হস্তিকপেলেই ! 

ইতি শব্দমালা ॥ 

পলায়নহ (ক্রী) ভয়াদিনা 2 

, পালান ইতি পীঠদেওন ইতি চ ভাষা । 

'তৎ্পধ্যায়ঃ। অপযানহ ২ সংদাবঃ ৩ 

- * জব, ৪ বিদ্রবঃ ৫.উপক্রমঃ৬ সংদ্্রবঃ ৭ 

উদ্দ্রাবঃ৮-প্রদ্রাবঃ ৯ ইতি হেমচন্দরঃ | 
নিদ্রাবঃ ১০ উদ্দুবঃ ১১ সন্ত্রাপঃ ১২ 

দ্রাবঃ ১৩ শৃগালিকা ১৪ অপক্রমঃ ১৫ 
চতক্রমঃ ১৬1 ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

গলাগ়িতং ( তরি ) পলায়নবিশিক্টঃ॥ তত 
পর্যায়ঃ। নষ্টঃ ২ গৃহীতদ্দিক্ ৩ তিরো- 
হিতঃ ৪। ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

পলালঃ (পুৎ কী ) নিম্ষলকাণ্ডঃ ৷ শশ্শূন্যা- 

ধান্যনালঃ। পোয়াল ইতি ভাঙা 1"ইত্য- 
মরঃ 

পলালদোহদঃ ( পুং ) আতবুক্ষঃ উন 
মালা ॥ 

পলাশ (ক্লী) পত্রং। হয 
পলাশঃ (পুহ) স্বনাসখ্যাতরক্ষঃ। স তু শ্রহ্ধণঃ 

স্বরূপঃ। যথা। সুত উবাচ। অশ্বথরূপে। 
ভগবান্ বিষুরেব ন সংশয়ঃ | ক্রুদ্রেরূপো! 

বটত্তদৎ পলাশো। ব্রদ্গরূপধ্ক্॥ দর্শন 
স্পর্শসেবাহ্ তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ । 

ছুঃখাপদ্যাধিছ্ষ্টানাৎ . বিনাশকারিণে। 
প্রুবহ ॥ খাষয় উচুঃ 1. কথং বৃক্ষত্বমাপন। 
ত্রদ্মবিষুমহেশ্বরাঠ । এতঙ কখয় সর্ববজ্ত 

."সংশয়োইত্র মহান্ হি নঃ ॥ সৃত উবাচ । 
. পীর্রবতীশিবয়োর্দেবৈ: হুরতহ কৃর্ববতোঃ 

কিল। অগ্নিৎ ব্রাহ্মাণবেশেন প্রেষ্য বির 
কৃতহ পুরা ॥ ততন্ত পার্বতী হুস্ধা শশাপ 

ভ্রিদিবৌকসঃ 1 রেতঃসেকহখভ্রংশ্কম্প- 
. - মানা ত্দা.রুষা! ঘ -পার্বাতাবাচ ॥ ক্রিমি- 

. কীটাদয়োহপ্যেতে জানন্তি হুরতেঃ হুথহ। 



পলাশঃ 

তন্মান্মম হৃখভ্রংশাদ্যুয়ং বৃক্ষত্বমাদ্দযথ ॥ 

সত উবাচ। এবং সা পার্বতী দেবী অশ- 
পৎ জ্ুুদ্ধমানসা । তন্মাদ্র্ক্ষত্মাপন্ন। 

ব্রহ্মবিষুঃমহেশ্বরাঃ ॥ ইতি পাদ্মোতরখণ্ডে 
১৬০. অধ্যায়ঃ ॥ তৎপর্য্যায়ঃ। কিংশুকঃ ২ 
পর্ণহ, ৩ বাতপোথঃ ৪ ॥ ইত্যমরঃ ॥ 

যাঁজ্রিকঃ, ৫ ত্রিপর্ণঃ ৬ বক্রপুষ্পঃ ৭ 
পুতভ্রনঃ ৮ ব্রহ্মরুক্ষকঃ৯ ব্রহ্মোপনেত1১০ 

কাণ্ঠভ্রঃ ১১। অস্ত গুণাঃ। কষায়ত্বৎ | 
উষ্ণতবং | ক্রিমিদোঁষবিনাশিত্ব্চ ॥ তদ্বীজ- 
গুণঃ। পাঁমকগুঁতিদক্রত্গৃদোষনাশিত্বং ॥ 
তৎপুঙ্গগ্ণঃ | উষ্ত্বং। কণুকুষ্ঠনাশি- 

২১৮৮ গলিতৎ 

. শটা। রাক্ষমঃ | ইতি মেদিনী 1 হরিতঃ 

- মগধদেশঃ | ইতি শব্ররত্রাধলী ৷ 

পলাশঃ (ভরি) হরিদর্ণবিশি্টঃ | ইতি মেদিন। 
নির্দয়ঃ। ইতি ধরণিঃ ॥ 

পলাশকঃ (পুং) শটা। ইতি জটাবব:॥ 
পলাশরৃক্ষঃ। ইতি শব্দরদ্রাবলী । 

পলাশপর্ণীঁ (ভ্ত্রী) অশ্বগন্ধা । ইতি রা 

নির্ধন্টঃ ॥ 

পলাশাখ্যঃ (পু) নাড়ীহিহু। ইতি রাগ 
নির্ঘনঃ ॥ 

পলাশান্ত! (ত্ত্রী) গম্ধপত্রা | ইতি রঃ 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

ত্বধ্চ ॥ তৎপুঙ্পৎ চতুবিধং যথ।। রক্তঃ | পলাশী [ন্] (পু) বৃক্ষ ॥ ইতামর। 
পীতঃ সিতো নীল: কুহ্মৈস্ত বিভাব্যতে। 
কিংশুকৈর্ভণসাম্যোহপি মিতো। বিজ্ঞা- 
নদঃ প্মতঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ পলাশঃ 
কিংগুকঃ পর্ণে। যাজ্কিকো রক্তপুষ্পকঃ। 
ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথে। ত্রহ্মরৃক্ষঃ সমিদৃ- 
বরঃ॥ পলাশে দীপনে বৃষ্যঃ সরোকেঃ 

ব্রণগুল্মজিৎ। কষায়ঃ কটুকত্তিক্তঃ স্িঞ্ধো 
গুদজরোগজিৎ্, ॥ ভগ্নসন্ধানকদ্দোষগ্রহ" 
গ্যর্শক্রিমীন্ হরেৎ। তৎপুষ্পং শ্বাছু পাকে 

তু কটু তিক্রৎ কষায়কং ॥ বাঁতলং কফ- 

পিতাঅকৃচ্ছুজিদ্ত্াহি স্টতলং | ভূড়দাহ- 
শমনৎ বাতরক্তকুষ্ঠহরং পরহ ॥ ফলং 
লঘু মেহার্শঃক্রিমিবাতকফাপহং 

বিপাকে কটুকং ক্ষৎ কুষ্ঠগুল্মোদর- 
প্রণুৎ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ঢু পলাশভেন! 
যথা । তস্ডেদে স্যাৎ কিংশুনুকঃ কিঞ্চলো | পলিতহ (লী) জরসা কেশাদে শোঁরাং 
হস্তিকর্ণকঃ ॥ ইতি শক্রহ্রাবলী ক 

রাক্ষমঃ। ইতি মেদিনী ক্ীরিবগ। 
ইতি রদ্রমালা ॥ 

পলাশী (স্ত্রী) লাক্ষা । লতাবিশেষঃ। ৩ 
পর্য্যায়ঃ। পত্রবলী ২ পর্ণবন্দীও পু. 
শিকা ৪ হুরপর৫ হুপরী৬ দীর্ঘধী 
বিষাদনী ৮ অল্লপত্রী ৯ দীর্ঘপ্রী ? 
রসান্সা ১১ অগ্নিকা ১২ অক্লাতকী ১ 

কাণ্িকা ১৪1 অন্যা গুণ দধুরাং। 
অননসথং । মুখদোধারোচকনাশিশ্বৎ। গ€' 
দ্বং। পিকোপকারিতবঞ্চ। ইতি রাঃ 
নির্ধন্টঃ এ 

পলির (ত্র) বদ্ধ | ইত্ামরঃ বালি 

গৌঃ। ইতি হেমচন্দরঃ ঃ 
পলিঘঃ (পুং ) কাঁচকলসঃ | ঘটঃ। প্রাকার) 

গোপুরহ 1 ইতি মেদিনী ? রি 

কেশপাকঃ। ইত্যমরঃ র তগ্ত নিগ 
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যথা । -ক্রোধশৌকশ্রমকৃতঃ শরীরোদ্ঘ। 
' শিরোগতঃ । পিতঞ্চ কেশাঁন্ পচতি 
পলিতৎ তেন জায়তে ॥ ইতি মাধব 
করঃ॥ তচ্চিকিৎসা যথা। . লৌহচূর্স্ 
কর্ষন্ত দশার্দধুতমজ্জতঃ | ধাত্রীফল- 
দ্বয়ং পথ্যে দে তখৈকৎ বিভীতকং ॥ 
পিষ্ট লোহময়ে ভাণ্ডে স্থাপয়েন্সিশি 
বাসয়েৎ। লেপোহয়মচিরাদ্ধত্তি পলিতহ 

নেহ সংশয়ঃ ॥ দশ্ীর্ধৎ পঞ্চকর্ষাণি 
কাশরধ্যা মুলমাদে। সহচরকুস্থমৎ কেতক 

“ শ্াপি মুলৎ লৌহং চূর্ণৎ সভূ্ং ত্রিফল- 
পলযুতৎ তৈলমেভিঃ ' পচেয়ুঃ | কৃতা 

-' লোহস্ত ভাণ্ডে ক্ষিতিতলনিহিতং স্থাঁপয়ে- 
হ, ম্মানমেকৎ কেশ কাশগ্রকাশা। অপি]. 

ধুপনিভ। অস্ত যোগাদ্ভবন্তি ॥ ত্রিফল! 
- “নীলিকাপত্রৎ ভূঙ্গরাজোহয়সে! রজঃ | 

অবীমুত্রেণ সংগিষ্টং লেপাৎ কৃষ্দীকরথ 
পরং ॥ ইতি ভাঁবপ্রকাশঃ ॥ শৈলজং। 
তাপঃ। কর্দমঃং | ইতি মেদিনী ॥ কেশ- 

”. পাশঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

শলিতঃ (পুৎ) বৃদ্ধঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

পলিতা (স্ত্রী) বুদ্ধ। ( ইতি জট(ধরঃ ৪ 

পল্যস্কঃ ( পুং ) পর্য্হ্কঃ ॥ ইত্যমরঃ ॥ 
পল্যয়নং (রী ) পর্ধ্যাণৎ। ঘোড়ার জিন্ ইতি 

ভাষা । ইতি হেমচন্দ্র; 

পলুযুল ক লুনিপৃত্যোঃ। ইতি কবিকল্প- 

,. ভ্রমঃ এ - যকারযুক্তৈকলকারসধ্যঃ হ্রস্ব- 
*. মধ্যশ্চ। লুনিশ্ছেদঃ। পুতি পবিত্রী- 
" করণ ॥ অপপনুযুলৎখ তুণৎ লোকঃ ! 

পলুযুলয়তি জনং গঙ্গা । ইতি ভুর্থাদাস: ॥ 
৩৯ + 

পল্যুল ₹ ক লুনিপৃত্যোঃ: ইতি কবিকল্প- 
ক্রমঃ ॥ যকারযুক্তিকলকারমধ্যঃ দীর্ঘ- 
মধ্যশ্চ। লুনিশ্ছেদঃ | পুতি পবিত্রী- 

'করণৎ । অপপলুযলৎ,তৃণৎ লোকঃ। 

পল্যুলয়তি জনং খঙ্গা । ইতি হুর্গা- 
দাসঃ ॥- " 

পল্ল গতে।॥ ইতি কবিকল্পদ্রমঃ 1 পললতি। 

ইতি ছুর্গাদাসং .. 

গলঃ (পু) স্ুলকুশুলকং ॥ দঃ ইতি 
. মরাই ইতি চ ভাষা । ইতি মেদিনী ॥ 

পল্লব (পু ব্লী) নবপত্রাদিযুক্তশাখাগ্রপর্বব । 

ইতি ভরতঃ ॥ নবপত্রস্তবকঃ.। ইতি 

মধুং, | পর্বপত্রাদিসঘাতে শাখায়াঃ 

পল্পঝে। মত: ইতি কোধ্ান্তরৎ' ॥ তত 

পর্যযায়ঃ | কিসলয়ং ২ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রবালং ৩ নবপন্রৎ ৪। ইতি রাঁজ- 
নির্ঘনটঃ ॥ বলৎ৫ কিসলং ৬ কিশলং৭ 
কিশলয়ং ৮ বিটপঃ ৯। ইতি শব্দরদ্ৰা- 

বলী॥ পন্রযৌবনং ১০। ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ বিটপ2 | বিস্তরঃ | বলং। শৃহ্গারঃ। 
অলক্তরাগঃ। ইতি বিশ্বমেদিন্যো ॥, বল- 
মিত্যন্র বন্মিতি কচিৎ পাঠঃ 1 বলয়ঃ ॥ 

চাপলঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 
পল্গবকহঃ (পুহ) বেশ্টাপতিঃ | মহস্যাবিশেষঃ। 

ইতি হলায়ুধঃ 
পল্লবন্রঃ (পু ) অশোকিব্বঙ্ষঃ | ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ 0: 

পল্পবাধারঃ (পুহ) শাখা । ইতি শব্দচজ্ছিকা 
পল্পবিকহ (ভ্ি ) কাযুকঃ! ইতি হেগচন্দ্র 
পল্পবিতৎ (কী ) লাক্ষারক্তঃ | ইতি মেদিনী॥ 



পল্লবিতঃ (ত্রি):সপল্লবঃ। পল্লবযুক্তঃ। ততং। 
.বিস্তৃতং । ইতি মেদিনী॥ 
গুললবী ন] (পু) বৃক্ষঃ।-ইতি শব্দমালা ॥ 
পল্লিঃ ত্ী) আুয়কঃ কুটা।: ইতি. হেম- 

চন্দ্র ॥ কুটাসমুদায়ঃ । শামহ | ইত্রন্যে ॥ 
গৃহমিতি ভষ্টঃ॥ কুটাগ্রামকয়োঃ পলীতি 
শাখুতঃ ॥ স্থানমিতি "স্বামী .॥ পতত্তি 
ভরণেন ভ্রমণেন চ জীবন্তীতি কিপি 
পতো গাবঃ তে লীয়ন্তেত্র পল্লি নান্নীতি 

.ডিঃ পাচ্ছোণাদীতি ঈপি পল্লী,চ গোপ- 
পলীপ্রভৃতি- চ ॥ ইত্যাভীরপল্লিশব্দ 

. টীকায়াৎ ভরতঃ ॥. 
পল্লিকা (ভ্ত্রী) গৃহগোধিক | ইতি রাঁজ- 

নির্ঘণ্ট? ॥ 
পলি বাহঃ ( পুৎ) ভৃণতেদঃ । যথা । পল্লি- 

বাছো দীর্ঘতৃণঃ হৃপত্রস্তাঅবর্ণকঃ | অদৃঢ়ঃ 
শাকপত্রাদিঃ পশৃনামবলপ্রদঃ ॥ ইতি 
রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ 

পল্লী (আ্্রী) স্বল্পগ্ামঃ | কুটী। ইতি বিশ্ব- 
মেদিস্যো ॥ নগরভেদঃ| স তু দক্ষিণদেশে 
প্রসিদ্ধঃ ত্রিচনাপল্লযাদিঃ । ইতি শব্দরত্রা- 

বলী ॥ ক্ষুদ্রজস্তবিশেষঃ। টিকুটিকী ইতি 
ভাষা । তথ্পধ্যায়ঃ। ঘুষলী ২ .গৃহ- 
গোধা ৩ বিশম্বরা, ৪ ভ্যেষ্ঠা ৫ কুড্য- 
মত্ম্তঃ ৬ ' পল্লিকা ৭ গৃহগোধিকা ৮1 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥. গৃহগ্যেলিকা ১ 
যাণিক্য। ১০ ভিভ্তিকা১১ গুহোলিকা১২ ॥ 
ইতি হেমচক্দঃ ॥ অবশিষং জ্যীশব্দে 
দ্ুষব্যহ 0, 

পুল (কী গুহ) আঙগসরহ । ইত্তমরঃ ৪- 

5, তৃস্তা লক্ষণ বথ|।. অল্পং- সরঃ পথনং 

১হ্যাদ্যত্র চন্্রকষর্থে রবৌ। ন তিঠুতি ঈনং 
৮০,কিঞ্িতিত্রত্যৎ বারি প্রানলহণা উজ 

, গুণাঃ। পানৃলং-বা্যভিষ্যন্দি গর স্বাহ 

ভ্রিদোষকৃৎ।.ইতি ভাবপ্রকাশঃ | গাছদং 
-গুরর্রভিষ্যন্দি রিউভি: দোষলং গরং। 

. ইতি রাঁজবল্লভঃ ॥ -: .. 2; 

পরহ (ক্লী) গোময়ং 1, ইতি শনচ্িকা। 
পবঃ, (পুং) নিষ্পাবঃ |. ম চ খাস্াদীং 

নিবুর্বীকবণং। শাল্যাদে: শোধনং বনী 
করণৎ । ইত্যমরভরতো ॥. সুর ই 

শবকচন্দিক! ॥ 

পবনৎ (রী) কুস্তকারস্ত, নাল 
স্থানং। পোয়ান্ ইতি ভাষা); ই 
মেদিনী পয়নমিতি প্রমাদপাঠঃ। অনধা 
ইতি শব্দযালা ॥ প্রযতে ত্রি। ইতি শখ 
রদ্বাবলী॥ পবিত্রীকরণঞ্চ |. ,. 

পবনঃ (পু) নিষ্পাবঃ | বাধুঃ | রি 
মেদিনী ॥ অঞ্জে) বাহাপবন! যথা] দুধ 

রাবহ ইহ প্রবহস্তদুর্ঘঃ স্যর 
সংবহসংজ্ঞকশ্চ। অন্যঃ গরোহপি হত 
পরিপুরববকোহস্মাঘাহঃ- পরাবহ ইমে 
পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ | ইতি সিদ্কান্তশিবো 
মণিঃ ॥ ৫ সপ্ত পবনাধিপা যথা । শাহ 
শরান্ধিসংযুক্তো  সুনিভিরাগহারিত, ৃ 

আবহাদিত্রমেণৈব, সপ্ত বাতাঃ, প্রকী 
ভিতাঃ॥ আবহহ প্রবহশ্চৈ বন্ছহো নিব 

.সুবা। উদ্ধহো। বিষাহো! বায়ুঃ সপ্ত বাত 
ংপ্রকীর্ডিতাংঞ ইতি জ্যোতিন্তরং £ 

৯ 
[লে দ্রকব্যত ৪ 



-'গবন; ১৯১ " পবন 

: ,- মৈধুনে বুদ্ধে, পিঙ্গলা . সিদ্ধিদায়িকা ॥ 
উচ্চাটমারণাদ্যেমু -কর্মন্বেতেষু পিঙ্গল]। 

-:.মৈথুনে চৈষ সংশ্রাষে ভোজনে -সিদ্ধি- 
-. দ্ারিকা-॥. শৌভনেনু চ কীর্যেযু াত্রায়াং 

প্রবনবিজয়ঃ, ( প্লুং ) 'শুভাশুভসুচকশ্বানবাু: 

ক । জয়োপীয়কগ্রস্থবিশেষঃ | . যথা | " সুত 

, উবাচ । হবেঃ শ্র্থা হরে! গৌরীহ দেহস্ৎ 

: 'জ্ঞানমত্রবীৎ। কুজো। বহৃহী -রবিঃ পুরী 
০ শেরিরাপঃপ্রকীতিতাঃ  বায়ুসংস্থাস্থিতো। 

“ারাহরদক্ষরন্দ্ুবেভানকহ ॥ গুরুঃ শুক্রস্তথা 

,.. সৌম্যস্চন্্রশ্চৈব চতূর্থকঃ ॥ বামনীড্যান্ত 
“মধ্যস্থান্ কারয়েদাজ্বনস্তথ।। ষদাচার ইড়া 

ঘুক্তস্তদা কর্ম সমাচরেহ ॥: শ্থানসেবাং 

-স্ডথা ধ্যানং বাগিঙ্যৎ রাজদর্শনহ | অন্যান 

- খুভুকর্মীণি কারয়েত প্রবত্তঃ ॥' দক্ষনাড়ী- 

প্রবাহে তু শনির্ভৌষশ্চ গৈংহিকঃ| ইন- 
-. শ্চৈব তথাপ্যেব পাপানাশুদয়ো ভবে ॥ 
“* শুভাশুভবিবেকে হি জ্ঞায়তে তু. স্বরো” 

২দয়াহু। দেহমধ্যে স্থিতা -নাড্যো...বহু- 

রূপাঃ স্ুবিস্তরাহি ॥' মীভেরধস্তাদযঃ কন্দো 

অসুরোস্তত্র- নির্গতীঃ), দাসগুতিসহআণি 
* নাভিমধ্যে ব্যবশ্থিতাঃ ॥ চক্রবচ্চ স্থিতী- 

্তাস্ত সর্ববাহ প্রাণহরাঃ স্মৃতাঃ ভাসাঁং 
“মধ্যে ভ্রয়ঃ শ্রেষ্ঠা বামদক্ষিণমধ্যমাং ॥ 
বাম! সোমাত্িকা , প্রাক্ত1 "দক্ষিণা রবি” 
সমিভ1 মধ্যমা "৮ ভবেদগ্নি ফলতী কাল- 

: দ্ধপিনী 1 বামা হৃযতরূপ! চ জগদাপ্যায়নে 

“. স্থিতা | দক্ষিণা রৌদ্রেভাগ্েন? জগচ্হোষ- 

তে সদ ॥ -দয়োর্বাহে :তু" স্ৃত্যুঃ স্যাৎ 
সব্রকার্ধ্যবিনাশিনী । নির্থমে চ ভবেছামা 

প্রবেশে দক্ষিণা বৃ ॥ .কারযেৎ ক্র ৯ 

কক্ধাপি প্রাণে পিশ্লসংস্হিতে ॥ ইড়াচারে' 
তথ! সৌম্যৎ চন্্বূধ্যগতভ্তথা ॥ খাত্রায়াং' 

" সর্ককার্ষ্েযু বিষাপহরণে ইড়া 1 ভোছনে 
্ 

. বিষকর্শনি। শীন্তিমুক্যর্থসিদ্েঠ-চ. ইড়া 
যোজ্য। নরধিপৈঃ |. দ্বাভ্যাঞেব প্রবাহে 

-* “চ জুরসৌম্যবিবর্জনে। বৈযুবতীন্ত জানী- 
যা সংস্মরেতু বিচক্ষণঃ ॥ সৌম্যাদিশুভ- 

কার্ষ্যেযু লাভাদিজয়জীবিতে 1 গমনা'গমনে 

- চৈব বাম সর্বত্র পুজিতা না যুদ্ধাদিভোজনে 

ঘাতে স্ত্রীণাঞ্চেব ভু সঙ্গমে । প্রশস্তা দক্ষিণা 
নাড়ী প্রবেশে ক্ষুদ্রকর্মণি ॥ শুভপিভানি 

- কার্ধ্যাথি লাভালাভৌ জয়াজয়ে৷ |! জীবা- 

জীবায় যশ পুচ্ছেক্স 'সিধ্যতি চ' মধ্যমা ॥ 

বাঁমাচারেহথব! দক্ষে প্রত্যয়ে যত্র নায়কঃ। 

'তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে ঘন্ত তত্র সিদ্ধি্ন সংশয়ঃ 1 
বৈচ্ছন্দো বামদেবস্ত যদা বছতি চান । 
তত্র ভাগে স্থিতঃ পুচ্ছেৎ মিছ্ির্ভবতি 
নিলা ॥ বামে বা দক্ষিণে বাপি বত্র 

স্ংক্রমতে শিরা ৷ ঘোরে ঘোর কর্ম্াণি 
সৌম্য বৈ মধ্যমানি চ ॥ প্রস্থিতে ভাঁগতে| 

- হংসে দ্বাভযাং বৈ বর্ববাহিনি । তদা 

স্বত্যুৎ বিজানীয়াদেবাগী যোঁগবিশাবদঃ ॥ 

ঘন্র বত্র স্থিতঃ পৃচ্ছেদ্বামদক্ষিণমংমুখঃ | 
তত্র তত্র'নমহ দিশ্ঠাঘ্বাতন্োদয়নহ সদা ॥ 

- -অগ্রতে! বামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা 
-১শুভা। বাখেন বাঁমিকা প্রো! দকিণে 

-, দক্ষিণ] ভা ॥ জীবো ভীবতি জীবেন 

য্্যং তত স্বরে! ভবেৎ | যৎকিঞিৎ 
* কার্াযুদ্দিউহ জয়াদিশুভলক্ষণৎ দ তু 



শাবন ২৯৯২ পবনো 

সর্ববৎ পূর্ণনাড্যান্ত জায়তে নির্বিবকল্পকৎ । লক্ষয়ে॥ বামে বা! দক্ষিণে বাপি গতর" 

অন্নাড্যাদিপর্যাত্তপক্ষত্রয়মুদাতৎ ॥ স্থিতঃ শিবে। উর্দেহগ্রিরধ আপশ্চ তির 

যাবৎ যণীন্ত পৃচ্ছায়াৎ পূরণায়াং প্রথমে৷ 
জয়েৎ। রিক্তায়ান্ত দ্বিতীয়ন্ত কথয়েতদ- 
শঙ্কিতঃ॥, বামাচারঃ সম বাযুর্জায়তে কর্ম 
সিদ্ধিদং | প্রবৃত্তে দক্ষিণে .মার্গে বিষমে 
বিষমাক্ষরং ॥ অন্যত্র বামবাহে ভু নাম বৈ 
বিষমাক্ষরৎ | তদাষে। জয়মাপ্রোতি যোধঃ 
সংগ্রামমধ্যতঃ ॥ দক্ষবাতপ্রবাহে তু যদি 

নাম সমাক্ষরৎ । জায়তে নাত্র সন্দেহো 
নাড়ীমধ্যে তু ল্ক্ষয়েৎ ॥ পিঙ্গলান্তর্গতে. 

প্রাণে সমানীয়াহবপ্জয়েৎ। যাবন্নাড্যো- 

দয়ৎ চারস্তাং দিশং যাঁবদাজয়েৎ | ন 

জাতু জয়তে মোহপি নাত্র কার্য্য। বিচা- 
রণ! ॥ অথ সংগ্রামমধ্যে তু যত্র নাড়ী 

সদ বহেৎ্। সা দিশ! জয়মাপ্পোতি শুন্য 
ভঙ্গং বিনিদ্দিশেৎ ॥ জাঁতচারে জয়ং 
বিদ্যান্সৃতকে স্বতমাদিশে ॥ জয়ং পরা- 

জয়ৈব যো৷ জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ বামে 
বা দক্ষিণে বাপি যত্র সঞ্চরতে শিরা । 

কতা! তৎপদমাদৌ তু যাত্রাং নয়তি 

শেভনাং ॥ শশিসুষ্য প্রবাহে তু সতি যুদ্ধ 
সমাচরেত। তত্রম্থঃ পৃচ্ছতে যন্ত স সাধু 

ঁয়তে খ্রুবহ ॥ যাহ দিশৎ বহতে বায়ুস্তাং 

দিশং যাঁবদাজয়েৎ। জযতে নাত্র সন্দেহ 
ইল যদ্যগ্রতঃ স্থিত ॥ মেষাদ্যা দশ 

যা:লাড্যো দক্ষিণা বামসংশ্ছিতাঃ ॥ চর- 
শ্থিরদ্বিমার্গে তান্তাদৃশে তাদৃশহঃ ক্রমাহ £ 

নির্গমে নির্থনৎ যাতি সংগ্রহে সংগ্রহহ 
বিছুঃ॥ পৃচ্ছকস্ত বচঃ শ্রুহা ঘন্টাবারেণ 

সংস্থঃ প্রভগ্রনঃ ! মধ্যে তু পৃথিবী দেয়া 

নভঃ সর্বত্র সর্বদা ॥ উদ্দে মৃহ্ারধঃ 
শান্তিত্তি্যক্ চোদ্বাটয়েছ সুধী; মধ 
হত্তৎ বিজানীয়ান্মোক্ষঃ সর্বত্র সর্বগে। 
ইতি গারুড়ে পবনবিজয়াদি ৬৭ অধ্যায় 

পবনব্যাধিঃ ( পুৎ ) উদ্ধবঃ | শ্রীকৃষ্ণ মথা। 
ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ বায়ুরোগশ্চ ॥ 

পবনাত্মজঃ ( পুং) হনুমান্। ইতি শর 
বলী ॥ হুব্যবাহনঃ | ইতি মংস্যপুরাণং। 
বায়োরগ্িরিতি স্মরণাৎ ॥ 

পবনালঃ (পুং ) ধান্যবিশেষঃ | দেখান ই 
পোনরী ইতি চ ভাষা । ততপর্য্যায়ঃ। দেখ 
ধান্যহ ২ চূর্ণাহবঃ ৩ জুহুলঃ ৪ জুললঃ ৫ 
বীজপুষ্পঃ ৬ পুষ্পগন্ধঃ ৭। অন্ত গুণ! 
হিতত্বং। স্থাদুত্বং। লোহিতত্বং। ছে 
পিতনাশিত্বৎং ॥ অবৃষ্যহং | " ভুবরং। 
ক্ষত রেদকারিস্বং | লঘু ইঠি 
ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পবনাশঃ গছ) সর্পঃ। ইতি হলামুধঃ ॥ 
পবনাশনঃ ( পুহ ) সর্পঃ। ইত্যমরঃ 
পবনাশনাশঃ (পুং ) গরুড়ঃ॥ ইতি হলাুঃ£ 

মযুরঃ। যথা। ্বযোনিভক্ষধ্রজমন্তবাণৎ 
না নিনাদ গিরিগহারেছু। তখোহি 
বিদ্বপ্রতিবিস্বধারী রুরাব কাস্তে পবা 
নাশহ ॥ ্র্লচোরপঞ্চাশিকা ॥ 

পবনেষ্উঃ রা 1 ইতি রানা 
প্রবনোগ্ুজহ (দ্রী) পন্য | ইতি শর্দ 

চক্দিকা ৪ 
৫ 



গবিত্রঃ ২২৯৩ গবিত্র। 

পবমানঃ (পু) বায়ু | ইত্যমরঃ ॥ নির্ম- 

খ্যাগ্রিঃ। স চ গার্হিপত্যাগ্রিহ। যথা । অথ 

ঘঃ পবমানস্ত নির্ধ্যোহমিঃ স উচ্যতে । 

সচবৈ গ্াহপিত্যোহঘিঃ প্রথমে! ভ্রহ্ধণঃ 
স্মৃতঃ ॥ ইতি মাঁৎনে ৪৮ অধ্যায়ঃ 

পবমানাজুজঃ ( পুহ ) হব্যবাহনঃ | যথ!। পব- 

মানাত্মজে! হগিহব্যবাহন উচ্যতে | ইতি 
মাহন্তে ৪৮ অধ্যায়ঃ 0 

পবাক! (কত) বাতা । চক্রবাতিঃ | ইত্যুণাদি- 
কোষ ॥ 

পবিঃ (পুশ) বন্ভুৎ । ইত্যমরঃ [ 

পবিতঃ (ত্রি) পৃতঃ॥ ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণ ॥ 
যরীচে কী ॥ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পবিত) [খ] (ভি) পবিভ্রতাকারকঃ। বথা। 
«. তনুশ্রিয়া বন্ত তৃণংৰ মন্মথঃ কুলশ্রিয়া য$ 

পবিতান্মদহয়ৎ । ইতি নৈষধঃ ॥ 
পবিভ্রৎ (রী) বর্ষণহ । কুশহ । তাত্্রং | পয়ঃ! 

,. ইতি ,সেদিনী ঘর্ষণ 1 ইতি বিশ্ব ॥ 
অর্ধোপকরণৎ ॥ ইতি হেমচক্্রঃ॥ বজ্ছোপ- 

বীত২। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ্বৃতৎ। 

মধু । ইতি বাজনির্ধন্ট2 ॥ পার্ববণশ্াদ্ধা- 
॥.. দীবর্ধার্থ২ হোমাদাবাজ্যসংস্কারাদ্যর্চ 

সাশ্রমিগর্ভকূশান্তরবেছিতপ্রাদেশযাত্রকুশ- 
॥ . পত্রদয়ং। যখা। এনন্তর্গভিণৎ সাগ্বং 
রর কোৌশৎ দ্বিদলমেব চ। শপ্রীদেশমাত্রহ 
4. বিল্বেয়ং পবিত্রং যত কুহ্রচিশ ঘ ইতি 

1. আদ্ধতত্বং ॥ 

। পবিত্রঃ তি) ব্রতাদিল। গুদ্ধঃ । তহপর্যায়ঃ 

£ . প্রযতঃ ২ গৃতঃ ৩। এতত্রয়ং প্রীণিবিষয়- 
বর ॥ শুচিঃ ৪ শুদ্ঃ ৫ পবিভ্রিতঃ | 

মুল 

ইতি শব্দরদ্রাধলী ॥ পুণ্য ৭ পাঁবনঃ ৮ 
ইতি জটাধরঃ॥ শুদ্ধদ্রেব্যং। তৎপর্ধ্যায়ং়। 
পৃতং ২ মেধ্যৎ ৩) এতত্রয়ং অপ্রাণি- 

ড্রব্যবিষয়ং। ইতি ব্রহ্মবর্গে বিশেষ্যনিছে 
চ অমরভরতৌ ॥ শুদ্ধযং ৪ শুচি ৫ 

পুণ্য ৬ গুতিবশ ৭। ইতি জটাঁধরঃ ॥ 

পবিত্রঃ (খুহ) তিলবৃক্ষঃ? পু্রজীববৃক্ষঃ ! 
ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 1 

পবিভ্রেকং (ক্লী) জালং। ইতি শব্দরহ্বীবলী; | 
শর্ণদুত্রজালং। ইত্যমরঃ7 ক্ষত্িয়ন্য 
যজ্জছোপবীতং ॥ যথা। কার্পামমুপধীতং 

্যা্িপরস্যোর্তং ত্রিবৎ। শৃশমৃত্রময়ং 
রাঁজ্ছো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকৎ ॥ ইতি 
মন্ুবচনাৎ পবিব্রকষপি তছ্চ্যতে ॥ ইত্য- 
মবটীকাঁধাৎ ভরতঃ ॥ 

পবিত্রকঃ (গুহ) কুশহ | দমনকে? ! আশ্বথহ 

উদ্ুত্বরঃ | ইতি রাজনির্ধন্টঃ 
পবিভ্রধান্যৎ (রী ) যবঃ। ইতি ব্রাজিনির্থপ্টঃ ॥ 
পবিভ্রা (স্ত্রী) তুলসী । ইতি শব্দমালা ॥ 

'নদ্দীভেদঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ] হরিদ্রঃ। 

অশ্বদ্বীরৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 
পবিভ্রারোপণং (ক্লী ) গকষসম্প্রদানকোপ- 

বীতদানরূপো্সববিশেষ2 1 যথ!। শ্রাব- 
শ্য মিতে পক্ষে ছাদশ্যাং বৈষ্বৈধুর্দা । 
কর্রব্য২ কুষ্ণদেবস্ পবিত্রীরোপপোধা 
সব ক অথ তগ্গিতাতা বহবচপরি- 

শিষ্টে। স ম্বাতঃ সর্ববতীর্ধেধু সর্বাযন্েয 
দীক্ষিত ॥ হরিশ্চ শ্ীতিমাপ্ধোতি যঃ 

পবিভ্রৎ সমাচরেহ ॥ বিধিনা শান 

দৃষ্টেন যে! ন কুর্ঘ্যাং পরিত্রকৎ | হয়ন্তি 



গবিত্রা ২৯৯৪ গবিভ্রা 

রাক্ষসাস্তস্ত বর্ষপূজাদিকং ফলং ॥ যোগ" 
সারে চ পবিভ্রোৎপত্যুপাখ্যানেন নাগ- 
রাজংপবিভ্রৎ প্রতি শ্রীরুদ্রেণ বরদানং। 

যে ত্বাংন বছ্মন্যন্তে যথা সম্তাবিতো ময়া। 

জগপহ্বোমাদিকৎ তেষা ফলং ত্বামেতু 
নিশ্চয়াৎ ॥ বিষ্ুরহন্তে। ন করোতি 

বিধানেন পবিভ্রারোপণন্ত যঃ | তঙ্থা 
সান্ঘংসরী পুজা নিহ্ছল! খুনিসভম ॥ 

তম্মান্ক্তিসখাযুজৈর্ন রৈধিষুঃপরায়ণৈঃ 
বর্ষে বর্ষে তু কর্তব্য প্বিভ্রারোৌপণং 
"হরেং॥ ক ॥ অথ পবিভ্রারোপণমাহাজ্যৎ। 
তত্র বৌধায়নঃ ৷ যাবাংস্তত্তঃ পবিত্রন্ত 

তাবৎ ন্বর্গে মহীয়তে। আয়ুব [রোগ্যমৈশ্বধ্যং। 
বিপুলৎ তন্ত বর্ধতে ॥ মহাসংহিতায়াং ॥ | 
সম্বৎসরেণ বা। পুজা কৃতা বৈ ও 

ছিজ । পবিভ্রদানাৎ পুর্ণা স্তা/দিত্যাহ 

ভগবান্ হরিঃ ॥ বিযুঃরতন্তে | পবিত্র"; 

রোপণ বিষ্পোভ্বি সুজিপ্রদায়কং ॥ 

জীপুহকীর্তিঅদহ পুণ্যহ হুখেস্পান্নাবহং । 
পুণ্যানাস্ত তথ৷ পুণ্য সর্বপাপহরস্থ বৈ। | 
পবিভ্রারোপণৎ তম্মাৎ পবিভ্রু পরমং ! 
স্মৃতহ ॥ সম্ঘঘসরে নরে। ভজঞা সসন্যর্চয | 
জনাদিনহ ॥ যু ফলৎ সনবাপ্রোতি পবি- 
ত্রারোপণেন তৎ কিঞ্চ। পাবয়ত্যেনসো 

নিত্যৎ ত্রায়তে ববন্দনধৎ, 1 পবিত্র 
তেল বিখ্যাত ভ্রাঙ্ষহ ভেজোইভি- 

হীয়তে ৪ বিষাখ্যয়া ভু বিখ্যাতৎ তা? 
লেকে বিধীয়তে । সন এব সুত্রকুপেণ ) 

- বজেশহ বর্টপাহ শ্ুভুত ৪ তদের হিওক1 
সৃত্রৎ ভতঙ নারারবাধ্যয়া 1 ভিদেকাক্যা ও 

ভ্রিবেদাতু। ত্র্যক্ষরঃ প্রবঃ স্ৃতঃ 7৪1 

অথ পবিত্রারোপণবিধিঃ | দৌবনি 
রাজতৈভ্তাস্রৈঃ ক্ষৌমৈ: সৃতৈস্ত পাহিবৈ। 
কার্পাসৈর্ব। পবিভ্রাদীষ্যতে কাশৈ; কুণৈ 
রপি॥ তত্র কার্পাসিকং -সুত্রং ভ্রম 

কর্তিতং শুভং | আনীয় ত্রিগুণীরৃত্া গু" 
ক্্রিগুণয়েচ্ছুচি ॥ পঞ্চগব্যেন তৎ প্রোছা 

প্রক্ষাল্য শুচিনাগুনা ॥ মুলেনাফোতর 
শত মন্ত্রেণাথাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ হি ম্$ 

শতেনাস্ত তন্তার্দেনাস্য চার্ধতঃ| জন 
নাভিদদ্রানি পবিপ্রাধ্যাচরেত গ্রলেঃ 
ষট্তিংশদৃরছ্যন্তেষামাদ্যে. কারা 
মধ্যসে। চততুরধিবংশতিরন্তে চ ছাদ গে 

বুধৈঃ ॥ অসগুষঠপর্বরমাত্রন্ত চারে 
মথোভ্তমে ॥ তদর্দং সধ্যমে বুর্যাঙ€ 
কনীয়সি॥ গ্রশ্থীন্ বুব্দীতি সর্বত্র দে 

হুসনোহরান্ | ন বৈ বিষমদংখাবন 

শরহ্থীন্ কুব্দীত বুতচিৎ ॥ অকটোরে 
শ্রেণ তত্দূত্রস্য পবিত্রকর ! গা 

শতং গ্রদ্থিহ বনমালাখ্যমাচরেহর খারে 

সুবুটং যা ভু সৃত্রৈর্বিরচিতা টা 

আপাদলদিনী মাল! বনমালা! টা ৃ 

ুযাদপান্মপবিত্রপণ দৃটদ্বদশতি ০) 
অরহিপ্রনিতৎ তচ্চ ছাপশএরছিকৎ রে 

পবিত্রাণি পরীবারদেবতানাহ টি? 

সৃত্রৈপ্ডৈরভুসহগ্যাকৈঃ রি রি 
বহখ্যকৈহ তেতু পশ্থীনূ মথ্য এ 

বহ্ধের্থবোরপ্রি। সপ্তবিহশতিত্ি শি, 
বভুবিংশহিভিলানেহ ৪ হহাদহছে 

পরবিতানি চ করিলেহ 1» 



গবিত্রা ২১৯৫, পাবত্রা 

সর্বাণি শোভনান্যেব যত্তহ ॥ তথা 

চোক্তৎ। বিশোভনুত্রদানেন কর্ত স্যা- 
দশুভৎ ফলং”। পবিভ্রং পরয়! ভক্ত্য। 

তন্মাৎ কুব্ৰীত শৌভনমিতি ॥ রগ্রয়িত্বাথ 

কাঁশ্ীরাগুরুগোরোচনাদিনা | বস্ত্র 
খাচ্ছাদ্য পটলে স্থাপয়েভানি বৈণবে ৷ ইতি 

পবিভ্রবিনিশ্বীণহ ॥ % ॥ কৃত্বা কৃত্যৎ দশ- 

ম্যাঞ্চ পধিত্রারোপণায় হি । কৃষ্ঝং 

বিজ্ঞাপ্য তত্রান্ছিৎ যখ! প্রান্নিখিতং 

নয়েৎ ॥ একাদশ্টাং প্রভাতে চ নিত্য- 

স্কত্যুৎ মমাপ্য হি। দেবালয়মুপস্কত্য 

মণ্ডল রচয়েৎ শুভহ ॥ কৃত কৃষ্স্য 

নিত্যার্চাৎ পবিভ্রারোপণার্থকাং। পুজাং 

বিশেষতঃ বৃত্বা কৃষৎ বিজ্ঞাপয়েদিদং ॥ 
ক্রিয়ালোপবিঘাতার্থং যন্তুয়া বিহিতং 

প্রচ্বে। ময়ৈতৎ ক্রিয়তে দেব ভবতুক্ট্ে 
পবিত্রকং ॥ ন মে বিদ্মো ভবত্বত্র কুরু 

, নাথ দয়া অয়ি। সর্ববথা সর্বদ। বিষে 

মম তব পরমা গতিঃ | ক ॥ দেবখ্য 

মর্ধতে! ন্যস্যদন্তকাষ্ঠ, জলং কুশান্। 
স্বত্ভিকাঞ্চ হরিদ্রোথচ কুস্ছদং রোচনানি 
চ ॥ উপানহো। শিতং ছত্রং চাখরহ ব্যজনং 

তথা । যব ভ্রীহাদিধান্যানি খখাশ্থানহ 

পৃথক পৃথক্ ॥ কুন্তহ শুগ্াসুনা পৃর্চ 
সর্বাভোহদ্রমশুলে 1 দেবাগ্রতো নিধা- 

য়ন্থিন্ পবিত্রণ্যধিবাময়েহ » ক অথ 

পবিত্রাধিবাসনং 1. ভগ্বহপুরতস্ত/নি 
পটলন্থানি পুজয়ন্ 7 আদাবাবাহছেম্থল- 
যুদা তঙ্গশুনা বুধ £ তচ্ছজ্রশ্টায়হ। তি 

সাখমহম্য যাগম্য পবিজীকরণায় ভে? 

বিষ্ুলোকাৎ পবিত্রাদ্য আগচ্ছেছ নযো- 
হস্ত তে ॥ তেঘাবাছ বথাস্থানৎ ত্রল্ধাদ্যা 

দেবতান্ততঃ ৷ তত্তন্মান্রৈঃ সন্গিধাপ্যাক্ষত- 

গন্ধাদিনার্চয়েৎ ॥ তত্র তত্র তা দেবতা- 
শ্চোক্তাঃ । ব্রহ্গবিষুঃমহাদেবাক্রিসত্রী- 
দেবতাঃ স্মৃতাঁঃ | প্রণবঃ পোমবহ্হী চ 

ত্রহ্ধা নাগঃ শশী রবিঃ ॥ শিবশ্চ বিশ্ব- 
দেবাশ্চ নবসৃত্র্যধিদেবতাঃ। ক্রিয়া চ 
পৌরুষী বীরা চতুর্থী চাপরাজিত1॥ জয! 
শচ বিজয! ঠচব ঘুভ্তিদা চ সদাশিবা। 

মনোময়ী তু নবমী দশ্বশী অর্ববতোমুখী ॥ 
গ্রচ্থীনাৎ দেবতান্ত্েতাস্ত।স্তত্র বিনিবে- 

শয়ে। তক্ান্ত্রাশ্চৈতে । ওঁ সর্ববাতরণ- 
চিত্রাঙ্গ সর্ববদেবনমস্কৃত | লাঁবণ্যরূপবিশ্বা- 

ত্বন্ জোষ্ঠসৃত্রৎ সমাশ্রয় | ভ সর্ববলক্নী- 
কর গ্রীশ সর্বজ্ঞানরসাত্সক | নিরৃত্ধ- 

রূপবিশ্বাত্বন্ মধ্যসূত্রং ষমাশ্রয়। ভু 
অভিবেখঘরুদেবানে পুরুযাত্বন্। দিব- 

স্পতে। কনীয়ে হে প্রভো দেব তেজস! 

সৃত্রমাশরয় ॥ যত্র মন্ত্রে ন বর্ভেত তত 
শ্লামৈব তত্রচ | নমোইস্তৎ সচতুর্থীক- 
সুহ্ঃ প্রামিথনাম্মনুঃ  * ॥ অথ কৃঞ্করা- 

স্তোজে পষ্টসুত্রেণ নির্দিতং | বিতত্তি- 
মাত্রৎ বহরীয়াৎ ডোব্রবং মঙ্গলাতিকং ৪ 

তত্র মন্ত্রঃ। স্ সম্বংসকৃভার্চায়াই সম্পূর্ণ 
ফলদায়ি ব(  পবিভত্রীকরপায়ৈতহ 
কৌতুকহ ধরতে ননঃ॥ তে] গন্ধপবিজ্র্ 
গৃহীত! ধুপিতহ বুধ ভগবন্তুৎ নন 

ভত্তযা শহশ্রার্ধয়েদিদহ হ আমন্দ্রিতোইসি 

দেবেশ সার্ঘহ দেকপেহরৈহ। অজ্েশৈ, 



গবিত্রা ২১৯৬ পবিত্র ূ 
পোৌকপালৈশ্চ সহিতঃ পরিবারকৈঃ ॥ 

আগচ্ছ ভগবনীশ বিধিসংপুর্তিকারক | 
প্রাতস্তবাং: পুজয়িষ্য/মি সানিধ্যৎ কুরু 
কেশব ॥ ততশ্চ। বিষ্ঠতেজোভতবহ রম্যং 

সর্ববগাতকনাশনৎ | সর্ধবকামপ্রদৎ দেব 
তবাঙ্কে ধারয়াম্যহৎ ॥ অনেন মনুনা 

বিদ্বান মুলসংপুটিতেন হি। দদ্যাৎ গন্ধ- 
পবিত্রৎ তণচ্ছীকৃষ্চচরণাঁজয়োঃ॥ নীরাজ্য 

দেব স্তত্ব। চ দত্ব! পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ । 
তৎপবিত্রাণি তৎকুস্তমপ্যন্ত্রষনুনাথবা ॥ 

নৃসিংহমনুনা রক্ষেত কবচেনাব%- 
যেৎ। শীতনৃত্যাদিন। কুর্ঘ্যাদ্বিধিবজ্জাগরং 
নিশি ॥ ক ॥ অথ পবিত্রার্পণৎ ॥ প্রাতঃ- 

কৃত্যানি নির্কৃত্য নিত্যপুজাৎ বিধাঁয় চ। 
বিশেষতোইচ্চয়েদ্দেবং পবিভ্রাণি চ পৃজ- 
য়ে॥ মহাবাদিত্রঘোষেণ নামসং কীর্ভ- 

নোত্মবৈঃ| মুলসংপুটিতেনৈব পনিত্রা- 
গ্যপয়েহ ক্রমাহ ॥ বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ 

ভক্তরা? কৃষণয় বৈধঃবঃ। পুজাং কৃত্বা পরী- 

বারদেবালাং তান্যথার্পয়েৎ ॥ অর্পশিমন্ত্রঃ ॥ 

হু ক্কৃষ ন্মন্তভ্যৎ গৃহাণেদহ পবিভ্রকহ। 

পবিত্রকরণীর্ধায় বর্ষপুদাফিলপ্রদং £ পবি- 
ত্রক কুরুঘাদ্য যম্ময়: ছন্ুতং কৃতহ 
শুদ্ধ ভবাম্যহং দের হুৎপ্রসাদাজ্জনা- 
দিন মহাপুনাধ ততঃ ক্ুহা স্বতা নহার্থ 
য়েহপ্রভুং । বনমালীহ যখ! দেব কৌন্তভং 

সতত .হদদি হ তছ্ৎ পকিব্রতন্তুংস্চ 
পুজাঞ্চ হৃদয়ে বহ। ভানভাভানতা বাপি 
ন কৃতহ যনতবার্চনহ ৪ কেনচিহ্িছদোষেণ 
পরিপূর্ণন্দ্ত মে ॥ * ই অখান্রিহ বিহিনা- 

ভ্যঙ্চ্য পবিত্র তশ্ত চার্পয়েৎ। বৃষ্চে 
নিবেদয়েন্সন্্রহীন ইত্যাদিনা কৃতং গুরুষ 
শজ্যা। সংপুজ্য পবিত্রং গুরবেইপর্ষেং। 

বৈষ্ণবেভ্যঃ পবিত্রাণি দত্বৈকং ধারয়েং 
স্বয়ং ॥ সংপুজ্য বৈষঃবান্ বিপ্রান্ শ্যা 
সৎভোজ্য বন্ধুভিঃ ৷ সমং মহাঁপ্রমাদাযং 

স্থখং ভূগ্জীত" বৈষ্ণব | 7 অথ পবিভ্ 

বিসর্জনবিধিঃ॥ তত্র ।' মাসং পক্ষমহো" 
রাত্রং ব্রিরাত্রং ধারয়েভথা। দেবং তং 
সূত্রসন্দর্ভং দেশকালানুসারতঃ | গ্রতাং 

স্নাকর্ধমাদি সৃত্রাণুভার্ধ্য কারয়েৎ। অভি' 

যিচ্যাথ তোযেন পুনর্দেবে নিবোয়েং॥ 
অথান্তে দেবমভ্যর্চ্য বিশেষাঁৎ গু" 
চন্দনৈঃ | নৈবেদ্যৎ বিবিধং দর্বা তা 

সূত্রং বিসর্জযেৎ ॥ ওঁ সান্ঘংসরীং ট 

পুজাহ সম্পাদ্য বিধিবন্মম। ব্রজেদানিং 
পবিত্র ত্বং বিফুঃলোকং বিসর্জিতং ॥ যাং 
দেবে পবিভ্রাণি তাবভ্িষ্েৎ সমাহিত 
্রহ্মচারী হুবিষ্যাপী দেবপূভাপরায়। 
তহৎফলণেণং বৌধায়নেন | এবং 

কুরুতে বিদ্বান বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ | » 
ঘাতি পরমং শ্ছানহ যত্র দেবে হা 

কেশরী £5॥ অথ তত্র মুখ্যগোণকালনিরদ্া 
দুপ্যকালস্য চৈবাস্ বিস্রতোপগনে গতি ॥ 
ভান্রাদাবপি কর্ডব্যৎ পবিত্রারেপিণ 
শ্রভোহ £ তথা চ বিষুুরহস্যে | শ্াবশায 
দিভে পক্ষে কর্ষটদ্টে দিবাঁকরে! ছানা 
বাসুদেবাঘ় পবিভ্রারোপণহ  পুতিহ £ 
সিহহস্ছে বা রবে কার্যহ কন্চায়াক গুতো 
হখবা। তুস্যামের ভিত সম্যক তুলা 



পবিভ্রারোহণং (ক 

গনিত 
. সংন্থে কথঞ্চন ॥ মন্ত্রত্ত্রপ্রকাশে চ। 

কর্কটঞ্চ গতে সুধ্যে তথা সিংহগতেখপি, 
খা । দ্বাদশ্যাহি শুকুপক্ষদ্য হরেদর্দ্যাৎ 

পবিত্রকৎ ॥ অথ চে্ছিত্পাতেন মুখ্য 

কালো নলভ্যতে। কন্াগতেইপি কুব্ীত 

বিলামঃ | "7 

বত পণহ( যুথা। 

আধাটিশুররপক্ষস্য 'ধাউদী? 'আোবণস্য চ। 
পবিজ্রারোহণৎ কুর্যযাদেব্যাঃ আীতিকরৎ 
গরহ ॥ হুর্ণাতত্ত্রেণ মন্ত্রেণ ছুর্গাবীজেন 
ভৈরব| বৈষ্ণবীতন্্রম্্গ পবিত্রারোহণ- 
গরেছ ॥ বিশেষাঁৎ শ্রাবণারত্য দেব্যাঃ 

কুর্যযাৎ পবিত্রকৎ। সর্বেষাঁসপি দেবানাং 
পবিত্রীরোহণঞ্চরে ॥ক॥ আযাট়ে শ্রাবণে 
বাগি সম্বংসরফলপ্রদং ! প্রতিপদ্ধনদ- 

স্যোন্ত। পবিভ্রারোহণে ভিথিঃ ] শ্রিয়া 
.দেব্যা দ্বিতীয়া তু তিথীনাযুভমা তিথিঃ। 

তৃতীয়া ভবভাবিম্যাশ্চতুর্থী তৎহৃতস্য চ ॥ 

পঞ্চমী সোমরাজস্া যী প্রৌক্তা গুহম্য 
চ। সপ্তমী ভাক্ষরস্যোক্তা ছুর্থীয়াশ্চ 
তথাফমী ঢ. মাতৃণাৎ নববী প্রোক্তা 
বাহ্থকের্শমী স্মৃতা । একাদশী খবীণাঞ্চ 

ছাদশী চক্রপাঁণিনঃ ॥ ত্রয়োদশী তুননস্য 

মম চৈব চতুর্দশী | ব্রহ্ধণো দিকৃপতীনাঞ্চ 
পোৌঁর্ণমাসী তিধিরের্তা ॥* ॥ পবিত্রারোহণৎ 
ঘে৷ বৈ দেবানাৎ ন সমাচরেৎ। তস্য 
নান্বৎসরীপুজাফলং হরতি কেশবঃ 
তল্মাদবন্ত্রেনে কর্তব্যৎ পবিভ্রারোহণহ 
পরহ। কতে বহুফলুপ্রাপ্তিস্তৎপুজা নফলা৷ 

৪৯ 

২১৯৭ 

- স্ঠকং 

পবিত্র 
ভবেছ ॥ %॥ পবিত্রৎ যেন সূত্রেণ যখ! 
কার্ধ্যৎ বিজানতা । তত শুণুষ প্রশ্মাণঞ্চ 

রচনাক্ছ চ ভৈরব] প্রথমং দর্ভসূত্রঞ্চ 
পন্নসুত্রৎ ততঃ পরহ | ততঃ ক্ষৌমৎ 
হুপুণ্যং স্যাৎ কার্পাৰকমতঃ প্র ॥ পষ্ট- 
সৃত্রৎ তথান্যেন পবিভ্রাণি চ কারয়েছ ॥ 
পবিভ্রানি বিচিত্রাণি কর্তব্যানি প্রবন্তঃ । . 
গন্ধমাল্যৈ স্থরতিভিরষ্চিতানি যথোঁদিতং॥ 
কন্া! চ কর্তয়েৎ সৃত্রং প্রনদা ব| গতি- 
ব্রতা । বিধবা সাধুশীলা চ ছুঃশীলা নহি 
কর্তয়েৎ ॥ বহু সুচিভিন্নং দগ্ধঞ্চ ভস্ম 
ধূমাভিগুঠিতং | তদর্জয়ত যত্বেন সুত্র 
মস্মিন্ পবিত্রকে 7 উপযুক্তঞ্াখুদক্টং 
মদ্যরজ্াদিদুষিতৎ | মলিনৎ নীলরক্তঞ্চ 

যত্বেন পরিবর্জয়েৎ | সুত্রৈঃ পবিত্র 
কুব্বীতি কনিষ্ঠোভমসধ্যণং ॥ ক [ কনি- 

পবিত্রস্ত সপ্তবিংশতিতত্তরভিঃ ॥ 

মর্তযলোকে যশংকীর্তিস্থথসৌভাগ্যবর্ধনংা 
চতুহপঞ্চাশত! প্রোস্তং তন্ুনোৎ মধ্যমং 

পরং। দিবা্জোগারহং পুধাৎ সরৌধ্য- 
টউতরকেব€ 

ভুরসহত্রস্ত. বসালো 'শীয়তে । পবি- 

্রস্ত সহাদেব্যা ভুকতিপুক্তিপ্রদায়কং ॥ 
রত্বমালাস্ত যো যচ্ছেম্মহাদেব্যৈ পবি- 
ভ্রকং। কল্পকোটিসিহআনি হবর্পে স্থিত! 
শিবো ভবে এ এততু নাগহারাখ্যৎ 



গবিত্রা ২১৯৮ পবিত্র 
শঙ্করস্য পবিভ্রকং ।. অফটোতির ভরসহজেণ 

তন্তুনাৎ ভুষনোৌহর্হ ॥: যত প্রষচ্ছতি 

মহান্ত সযারান্ তক্তসঞ্চয়ঃ | তাঁবৎকল্সপ- 

সহআণি মম. লোকে প্রমোদতে ॥ অক্টো 

ভুরমহত্রেণ বনমালা হরেঃস্মৃতা.। ত জা 
তস্য দানেন বিঝুসাযুজ্যমাপুয়াৎ ] ক 

. যৎ কনিষ্ঠং পবিভ্রজ্ত নাভিমাত্রং টা 

তত | “ দ্বাদশগ্রন্থিসংযুক্তৎ প্রমাণে 
নিযোজয়েৎ ॥ উরুপ্রমাণং মধ্যৎ স্যাৎ 

্স্থীনাৎ তত্র যোজয়েহ | চত্ুর্বিবংশতি- 
মপ্যস্য মালামাত্বন এব চ ॥ পবিভ্র- 

মুত্তসং প্রোক্তৎ জানুমাত্রঞ্ ভৈরব | ষট্- 
ত্রিংশভত্তগ্স্থীনাং যোজয়েদাতুমানতঃ ॥ 
শতমহ্টোভরৎ কার্ধ্যং শ্রশ্থীনাৎ স্ববিধা- 

নতঃ | নাগহারাহ্বয়ং তদ্দর্থেষু চ বিধা- 
নতঃ ॥ পবিত্র ক্রিয়তে যেন সুত্রেণ 
শন্থয়ঃ পুনঃ তদন্যবর্ণসত্রেপ কর্তব্য । 
লক্ষণাস্িতাঃ ॥ গ্রস্ত সগ্ডভিঃ কুধ্যাদ- | 

বেউনৈস্ত কনিঠকে | দ্বিগুপৈর্মধ্যনে 
কুর্যযাভ্রিগুণৈরুভমে তথা ॥ শু £ অধিবাস্য 

পবিত্রাণি পুর্ধবশ্মিন্দিবসে পুনঃ । সন্ত্র 
ন্যামহ পবিত্রেঘু কুর্যযান্তত্র পরেহহনি ॥ | 
দুর্গাবীজেন মন্্রেদ মস্্রন্যানৎ দ্বিদ- 
শ্চরেহ। বৈষবীতন্্রমঙ্ছ্েণ কুধ্যুরন্যে চ 

' ভৈরব প্রতিএছি হ্থয়ং কুর্াম্েছুন্যাসহ 

বিচক্ষণঃ | অহুষ্ঠাখ্রেথ জপ্যন্ মালা | 
মিহ ভৈরব ॥ যাবন্তে। এহছদ্রম্চাত্ড তাব-। 
স্ব চ সংনাদেহ 7. অন্্রানি তস্য ! 

তেন স্যাৎ দেবাঙগে£পনিযৌজনহ £ ছু ী 

তজ্েণ মন্তেণ তহুন্যান্স্ক কারদেহ 1 

. একত্র ন্যস্য সকলং যজ্ঞপাত্রে পবিভ্রবং। 

তশ্মিননিধায় .পুঙ্পাণি গন্ধাদি চ হুখোঁ 
হ। তত্বন্যামং ততঃ কুর্ধযাদদ্ুল্যত্রেণ 

ভৈরব ॥ বিখ্োস্ত মূলমন্ত্র তবুন্যামহ 

কারয়ে। ইদং বিস্লুরিতি প্রোভৎ নত 
- ন্যাসে দ্িজস্য হি॥%| শৃঙ্োগাং মত 

ঘিন্যাসে মন্ত্র বৈ ছাদশাক্ষরঃ। প্রামা' 

দেন তু অন্ত্রেণ,মন্ত্রন্যাসো মম স্বর 

অনেন মন্্রন্যাসব্ত দানধশনেন কারয়েং। 
কুম্কুমোশীরখর্্ছরৈশ্চন্দনাদিবিলেপনৈঃ ॥ 
পবিভ্রাণি বিলিপ্যাথ তত্বন্ভাসহ্ত যো 
য়েে। সম্পুজয বিধিবদ্দেবীং নগদে 

প্রযতো নরং ॥ বৈষঃবীভন্ন্ত্েণ দরদ 

মন্ত্রেণ ভৈরব । দুর্গাবীজেন দদ্যাতু দেখা 
সুদ পবিত্রকং ॥*বস্য দেবস্য যা গুল 
তস্য তস্যৈব মগ্ডলং। যম্য মদ্য তুথে 
মন্্রো যথাধ্যানাদিপৃজনহ ॥ তাদ্দেবং তেন 
ভাবেন পৃজয়িত্থা প্রযত্রতঃ। তোর বাদ 
মন্াত্যাং শুদ্ধি দদ্যাৎ পণিত্রকং র পৰি 
মম যো৷ দদ্যাদ্দেবেভ্যস্চ পবিত্রবং | সর্দে 
স্বামেব দেবনা পর লৈরস ৪ 

অগিত্রচ্ষা ভবানী চখজবরেনে মহোরগং। 
স্বন্দো ভঞানুর্াতগণো দিগোয়াশ রি 
হাঃ 7 এখাহ ঘটেনু প্রত্যেকহ টি? 
যথাবিধি | হুদ্ধি পবিভ্রমেকৈকহ ছা 

লেভ্যঃ সমাহিভঃ না, গা 

হা দেব্যৈ চহাছতিজেহ। হেলে 
বহনে হা শয়বে চ রি 

আইলারক্টোভশতহ ভিলৈরযেভুতৈর 
চ। অন্টেভহশতুহ দধ্যা দদ্যালহাদেক্ে চ 



৮ 

গবিত্রি ২১৯) গণ্ডঃ 

সাঁধকহ॥ এবসেবং বিধানেন বিষাদ না, 

 বৈষ্ণবঃ। পবিত্রারোপণহ কৃর্য্যা্র্াকা মার্থ- 
সিদ্ধয়ে। ক | নৈবেদ্যৈবিবিধৈঃ পেয়ৈরট- 
িষ্উকসোদিকৈঃ। কুগ্সাতৈর্নারিকেলৈশ্চ 

খজ্ছুরৈং পনসৈল্তথ! ॥ আত্রদাঁড়িমকর্কারু- 

ভরাক্ষাদিবিবিধৈহঃ ফলৈঃ- ভক্ষ্যভোজ্যা- 
দিভিঃসরবৈবর্ষদ্রের্মাঘসৈম্তথোদনৈঞ) গন্ধে 

পু্পৈস্তথা' ধুপৈর্দীপৈশ্চ-শ্রমনোহরৈহ। 
বঃসোভিভূর্ষণৈশৈচব - ভবানীং " সাধকো 

যজেত ঢু নটনর্তকসংঘৈষ্চ, বেশ্যাভিরপি 
ভৈরব। নৃত্যগীতৈঃ .নদুদিতো জাগরং 
কারয়েছিশি 1- ভোজয়েদ্ত্রাহ্মণাংস্চাপি 

জ্ঞাতীনপি ছ্বিজোভমৈং। পবিত্রারেহণে 
ব্বডে 'দক্ষিণাযুপদাপয়েৎ 1 হিরণ্যং. গাঁহ 

তিলং বাসো দ্বতৎ বা শাকমেব বা ॥ ইমং 

. মন্ত্রৎ ততঃ পশ্চাৎ সাধকঃ সদুদীরয়েৎ ? 

মণিষিদ্রমমালাভি্মন্দারকুহ্মাদিভিঃ | 
ইন্রং মান্বংসর্লী পুজী। তবাস্ত পরমে- 
শ্বরি 0%॥ ততে! বিসর্জয়েদ্রেবীং পুজাভিঃ 
প্রতিপঞ্ভিভিঃ॥ এবং কৃতে পবিদ্রণঠং 

দ্বানে দেব্য। যথাঁবিধি ]-সন্বংসরস্ত যা 
পূজা সম্পূর্ণা বস জাক্সতে ! কল্পকোটি- 
শতং যাবদ্েবী গেহে বসেন্নরঃ1. অভ্রাপি 

সৃখসৌভাগ্যনস্থৃদ্বিরতুলা ভবেৎ ॥ ইতি 
কালিকাপুরাণে ৫৮ অধ্যায়ঃ 0. খরুড়- 

পুরাণে ৪২1৪৩ অধ্যায়েহপেরতদৃদ্রউব্যং 

পবিভ্রিত (তরি) .পবিভ্রমন্ত জাত ইত্যর্থে 
ইতপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ। ইতি ব্যাকরণহ ॥ 
তৎপর্্যা়ঃ 1 পবিত্র হ প্রযত2ত পুত ৪ 
শুচিঃ ৫ শুং ৬1 ইতি শ্দরত্াবলী £ 

পশ কবন্ধে। ইতি কবিকল্পত্রমঃ ॥ ক গাঁশ- 
-. লতি। ইতি ছর্গাদাস্ট ॥ 
পশ এ বাঁধে। গ্রস্থে। ইতি .কবিকল্পদ্রুমঃ ॥ 
:: ঞ্পশতি পশতে । বাধে বিহৃতিঃ শ্রন্থো 

গ্রন্থনহ | -শ্রস্থস্থানে ..স্পর্শনৎ - গঠস্তি 
কেচিও। ইতি ছুর্গাদানঃ ॥ 

পশ হু ক অনুপনর্থাক্ষবাঁধয়োঃ । স্পর্শ 

গত্যোঃ॥ ইতি কবিকল্পন্্রমঃ ॥ তাঁলব্যো- 
পধঃ (.পশয়তি |. অনুপসর্গাদিতি সোপ- 

বর্গস্য প্রয়োগো নিষিধ্যতে | ঘাধে! 
. , বিহতিঃ। ইতি ছুর্গাদানঃ ৪ ., 
পশব্যৎ (ত্রি) পশুসন্বন্ধি। পশোরিদমিত্যর্থে 

বৎপ্রত্যয়নিষ্পহ্গৎ। ইতি, সংক্ষিগুসার- 
ব্যাকরণৎ ॥ 

পশ্ডঃ (পুং) জন্তবিশেষঃ। তথ্য ব্যুৎপভি- 
, উথা। পশয়ভ্তি পশ্যন্তি পার্শহন্তাভ্যাৎ 

.ছিতাহিতং । ইতি ভরতঃ ॥ তন্য লক্ষণ ॥ 

. লোমবল্লাঙ্কুলবন্বং ॥ ইতি ভাষারহ্রে 
কণাদঃ ॥ তত্ডেদা যথা সিংহঃ ১ ব্যাপ্রঃ২ 

তরঙ্ষুঃ ৩ বরাহ ৪ কপিহ ৫ ভন্গুকঃ ৬ 

খড়গী ৭ .মহিষঃ ৮ শৃখলিঃ ৯ বিড়াল্ঃ ১০ 
গোধা ১১ শ্বাবিৎ১২ হরিণঃ ১৩ কুষ- 
সারঃ ১৪ কুর্তি. ৬৫ রানু চড রসুঃ ১৪ 

, শদ্বরহ ১৮ রৌহিষত ,১৯ -খোকর্ণ ২০ 

- পৃষতঃ ২১ এণঃ ২২ থাষ্য£ ২৩ রোহিভঃ ২৪ 
চমরঃ ২৫ গন্ধব্বঃ ২৬ শরভঃ ২৭ রাষঃ ২৮ 

. সথমরঃ ২৯ গবয়ঃ৩৭ শশহ৩১ খটাশঃ৩২ 
. গৌহ ৩৩ উদর ৩৪ ছাগঃ ৩৫ যেষঃ ৩৬ 

- খরুই ৩৭ হস্তী ৩৮ অশ্বঃ ৩৯) -ইত্য- 

- » রঃ হক তত্র আন্যারপ্যভেদেন চতুদ্রিশ- 



গণ্ডঃ ২২০০ ্ গণ্ডঃ 

বিধাঃ পশবো যথ।। গৌরবিরজোহঙ্বো- 
হশ্বতরো গর্দভো অনুষ্টশ্েতি সপ্ত 
আম্যাঃ পশবঃ 1 মহিষবানরখক্ষসরীহ্প- 

রুরুপুষতদ্বগাশ্চেতি সণ্তারণ্যাঃ পশবঃ | 

ইতি ছুর্গোৎসবতত্বে পৈঠীনসিহ 7 
বৈদ্যকে ভূশয়জাঙগলভেদেন স দ্বিবিধঃ। 
তত্র বিলশায়িত্বাৎ ভূশয়া নকুলগে্ধা- 

দয়ঃ ! তেষাৎ মাংসগুণাঃ । প্রহস!1 ভূশয়া- 

নৃপবারিজা। বারিচারিণঃ| গুরূঝ্ঃমধুরাঃ 

স্নিগ্ধ। বাতত্রাঃ গুক্রবর্ধন।ঃ ॥ স্থলজ] 

জাঙ্গলাঃ প্রোক্তা সা জঙ্গলচারিণঃ। 

জাঞ্গল। হরিণচ্ছাগ।দয়ঃ | তেষাং মাংস- 

গুণাঃ। লঘবঃ শীতমধুরাং,নকষায়া৷ হিত৷ 

নৃণাং ॥ | তেষামবয়বাদীনাং গুণঃ। 
গুরুভক্ষা। বুভুজে। যে চোপচিতমেদসঃ | 

একদেহেহপি পূর্ববার্ধৎ যৃগাণাং পক্ষিণাঁ 

পরহ। সর্বেব্ষাঞ্চ শিরঃস্বন্ধপ্লীহচর্খ্বযকুদ্- 

গুদ ॥  পাদপুচ্ছান্ত্রমন্তিফ মুকক্রোঁড়াঃ 

সমেহন।ঃ॥ ধাতব্ঃ শে!নিতাদ্যাশ্চ গুরবঃ 

স্থ্যঃ পরস্পরহ ॥. ইতি রাজবললভই ॥ % ॥ 

ছাগাদদ। পণুপদপ্রয়োগমাহ যজ্ঞপার্শঃ । 
উদ্ট্রে। ব যদি বা! মেষশ্ছাগে! বা যদি বা! 

হয়? পশুস্থানে নিযুক্তানাৎ পশুশব্দো- 

হভিধীয়তে ॥ ইতি বলিদানপ্রকরণে তিথি- 
তত্বৎ | ক ॥ অবৈধপশুহননে দোষো 

যথা। বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি 

পশুরোমভিঃ। সন্মিতানি ছুরাচারো যো 
হস্ত্যবিধিনা পশুন্ £॥ ইতি গ্রারুড়ে 

৯৫ অধ্যায়ঃ ক ॥ পশ্বধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
যথা । দিংহে বসতি ভূর্খাচ শরভে চ 

তু 

প্রজাপতিঃ ! এণে চ বতে বামে 
চৈব চ চত্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি চ শপকে 
ক্কষ্চসারে হরিঃ স্বয়ং! শতহহর্ধং 

পৃষ্ঠে গবয়ে ভুবনানি চ॥ শললকে নগর 
ম্যাক গজে বিষুর্খণেশ্বরঃ | এর্থে ৭. 
দ্বাদশাদিত্য। ব্রাহ্মণে নর্বদেব্তা | রা 
ভু চামরে চৈব ছাগলে তু তখানলঃ। এ 
স্মাৎ কারণাদেতে পুজ্যা বন্্যাঃ প্র! 
ইতি মতস্তসুক্ততন্ত্রে ৩৯ গটলঃ। 81 
প্রমথঃ। দেবঃ | প্রাণিমাত্রং। ইতি শঘ 
রত্থাবলী ॥ ছগ্রলঃ। যজঃ। সংসার 

মাঝ। ॥ ইতি ধরণিঃ ॥ যজ্ঞোডু-্রঃ। ই 
শব্চন্ত্রিকা ॥ ক ॥ ক] সাধকানাং ছাং 
্রয়াণাৎ প্রথমে! ভাবঃ| তগা দি 
যথা। যষ্ঠপটলে। পশুভাবদ্থিতাং দা 
দেবতাং শৃণু বিস্তরাৎ। ছরগাগুজা ছি 
পৃজাৎ শিবপুজাঞ্চ নিত্যশঃ ॥ তির 

যঃ করোতি সপশুরুত্মঃ স্মৃতঃ | কে, 
শিবপুজাঞ্চ যঃ করোতি চ মাধবঃ। 

পশৃনাৎ নধ্যতঃ ভ্রীমান্. শিবয়া রা 
চোত্তমঃ | কেবলহ বৈধঃবো ধীরঃ পুন 

মধ্যমহ স্যৃতঃ 0 ভূতানাং দেব 
সেবাৎ কুর্বন্তি সর্বদা । - গশুনামহরণ 
প্রোক্তা নরকন্ছা ন সংশয়ঃ ॥ তথ 
মম মেবাঞচ ব্রহ্মবিষাদিসেবনহ। হার 
বর্বভৃতানাৎ নায়িকানাং নহাপ্রতো , 
যক্ষিণীনাৎ ভুতিনীনাহ ততঃ দেখ 
শুভপ্রদাং। ঘঃ পণুত্র্ষকৃষ। 
কুরুতে সদা £ তথ! শ্রীতারকপর্াদে 
বে ঝা! নরোভনাঃ | তেষানসাধ্যা ছি 
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দেবতা! সর্ববকামহা ॥ বর্জয়েৎ পশুমার্গেণ 

বিষুসেবাঁপরো! -জনঃ।' দ্বিতীয়পটলে'। 
নিত্যশ্রাদ্ধং তথ৷ সন্ধতাবন্দনৎ পিতৃতর্পণৎ। 

দেবতাদর্শনহ পীঠদর্শনহ তীর্ঘদর্শনং ॥ 

গুরোরাজ্ঞাপালনধ্ ছেবতানিত্যপুজনং 

পশুভাবস্থিতে! মর্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভে- 

দ্ববং ॥ ষষ্ঠপটলে। পুনর্ভাবং পশোরেব 
শৃণুবাদরপূর্ববকং । অকল্রাৎ নিক্িমাঞেতি 
পশুর্দারায়ণোপমঃ ॥ বৈকু্ঠনগরে যাতি 
চতুভুজিকলেবরঃ। শঙ্গচক্রগদাপন্নহস্তো 

- গুরুড়বাহনঃ ॥ মহাধর্দস্বরূপোহসৌ মহা 
বিদ্যাপ্রসাদত$.। পশুভাবহ. মহীভাবং 

ভাঁবানাং সিদ্ধিদৎ পর ॥ আঁদৌ ভাব 
পশোঃ কৃত্ব! পশ্চাৎ কুর্যদিবশ্যকৎ | 

বীরভাবৎ মহাভাবং : সর্ববভাঁবোতমো- 
; ,ভতমৎ ॥ তৎপম্চাদ তিসৌন্দ্য্যং দিব্যভাবং 

মহাফলৎ ॥. ইতি রুদ্রবামলে উত্তর- 
, খগুধ ॥  ॥ তস্ত কালো যথা । আদে৷ 

দশ্যদণ্ডেন পশুভাবমথাপি ' বা । ইতি 
তত্রৈব । জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শ- 

কাবধি। ইতি বাষকেশ্বরে ৫১ পটলঃঞ॥ 

-পিশুভাবকর্তব্যা কর্তব্যগর্ভতগাবমিন্দামাহ! 

পশুভাবরতা যে চ কেবলং পশুরূপিণঃ। 

. ব্লাত্রো যন্্রঞ-মন্ত্র্চ ন স্পৃশেৎ ন জপেৎ 
কচি ॥ সংশয়ে! বলিদানে চ তন্ত্রেচ 

সংশয়ঃ সঘ1। মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিশ্চ অবি- 

শ্বামো ওরে সদা প্রতিমাহ শিলাবুদ্ধি- 
০, (েদাকে। দৈবতে পুত ন্রামিষেণ 

দেবেশি দেবতায়াঃ প্রপৃজনং £ অজানেন 

সদ।. কান শ্রতাহুৎ দেহতাড়নহ | 

- ৪ 

সর্বেষাঞ্চেব নিন্দা যঃ- কুরধ্যাচ্চ মহে' 
শ্বরি॥ স এব পণ্ুভাবেন অধমঃ পরি- 

কার্তিতঃ। ইতি কুদ্রেঘামলে উত্তরথণ্ডে 
৬ পটলঃ ॥ ক্ষ॥ রাত্রে নৈব 'ঘজেদেবীং 

দন্ধ্যায়াৎ বা পরাহুকে। খতুকালৎ বিন 

দেবি রমণহ পরিবর্জয়েৎ ॥ মাংসাদিকৎ 

মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্স্থ পর্ববন্ধ | যদন্চ- 
“দ্বেববিছিতৎ কুধ্যানিয়মতৎ্পরঃ ॥ ইতি 
নিত্যাতন্তরে ১ পটলঃ ॥ *%* ॥ পশৃনাং ব্রত" 

ভঙ্গপ্রায়শ্চিত্তৎ যখ।। পশৃনাং ভরতভঙ্গাদৌ 
বিধিং প্রথমতঃ শৃণু। ভ্রতভঙ্গে নিত্যভঙ্গে 
নিত্যপূজাদিকর্মণি। সহত্রং প্রজপেন্ন্ত্রী 
ব্রতদোষোপশান্তয়ে ॥ ইতি রুদ্রঘাঁমলে 
উত্তরখণ্ডে ২ পটলঃ ॥ 

পণ্ড ব্য দর্শনং | ইতি মেদিনী ॥ 

পশুক্রিয়! (ত্ত্রী) মৈথুন | .ইতি হেম- 

চক্দুঃ ॥ 

পশুগাযন্্রী (ত্ত্রী ) বলিদানীয়পণুকর্ণজপ্যমন্ত্র . 

বিশেষঃ। যথা? পশুকর্ণে পশুগায়ভ্রীং 
জপেহ।'সা যথা 1 পশুপাশায় বিদ্বাহে 

শিরশ্ছেদায় ধীমহি তন্ন পশুঃ প্রচো- 

দয়াৎ । ইতি ছুর্গোৎসবপ্রয়োগঃ ॥ 

পশুপতিঃ (পু ),শিবহ | ইত্যমরঃ | তস্য 
- ব্যুৎ্পভির্থথা | অহ সব্ব্বরিদ্যানাং পত্তি- 

রাদ্যঃ সনাতনঃ| অহ বৈ" পভিভাবেন 

পশুমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ঘ অতঃ পশুপতি- 

নাশ তং লোকে খ্যাতিনেধ্যমি। ইতি 
বরাহপুর্রাপহ ম অয়ৎ বজনানযুত্তিঃ) বথা। 

পশুপতষে ঘজমানমূর্ভয়ে নমঃ ইতাঙ্ট- 
মুত্তিপূজাষাং ইমা 
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1শুপনলৎ (ক্লী) কৈবভীঘুস্তকৎ 
শব্বচন্ডিকা ॥ ৃ 

পশুপাশকঃ (পুহ) রতিবন্ধবিশেষ । যথা । 

ব্রিয়মানতপূর্ববাঙ্গীৎ স্বপাদাত্তঃ পদছয়ং। 

উদ্ধাংশেন, রমেৎ কামী বন্ধোইয়ং পশু- 

পাঁশকই ॥ ইতি রতিসগ্ররী ॥ 

1 ইতি 

পণ্ুপ্রেরণহ ( ক্লী) গবাদীনাং চালনং । তৎ- 

পর্যযায়ঃ । উদজঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

পশ্ডমোহনিকা (স্ত্রী) ক্রীলতা । ইতি রাজ 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পণ্ডরজ্জুঃ (ক্ত্রী) পশুনামস্বাদীনাৎ বন্ধনায় 

রজ্জুঃ | তৎপধ্যায়ঃ॥ দামনী ২। ইত্য- 
মরঃ ॥ বন্ধনী ৩। ইতি শব্দরত্ৰাবলী ॥ 

গশুরাজঃ (পু) মিংহঃ | ইতি শব্দচন্দ্রিকা ॥ 
পশুহরীতকী (স্ত্রী) আত্রতকফলং। ইতি 

ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পশ্চাৎ ব্য প্রতীচী | চবমহ | ইত্যমরঃ ॥ 
অধিকারঃ| ইতি মেদিনী ॥ 

পশ্চাসাপহঃ € গুছ) অন্থশোচনহ । চরমে 

' শোকঃ। পশ্তান ইতি ভাঁষ1। তৎপধ্যায়ঃ। 

অন্ুতাপহ ২ বিগ্রতীসারঃ ৩॥ ইত্য- 
অরঃ এ প্র 

পশ্চান্ধঃ (তি) শেষার্ধঃ 1 অপবার্ধঃ। তস্য 

লক্ষণহ প্রমাণঞ্চ যথা 1 অপরস্থাদ্ধে পশ্চ- 

' ভাবো বক্তব্যঃ | অপরশ্চ[সাবর্ঘশ্চ 

পশ্চার্থঃ । ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ আবা- 

ভঙ্গীভিরামৎ যুহুরনুপততি স্তন্দনে বদ্ধ- 

দৃপ্টিঃ পশ্চার্েন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদূ- 
ভুয়সা পুর্বাকায়ং । ইত্যভিজ্ঞানশবু- 

* স্িলহ ৪ 

হু 

পশ্চিমহ (তরি) পশ্চানবং | ইত্যমরঃ ॥ 

পশ্চিমা (ন্ত্রী)" অন্তাচলাবচ্ছিন্নদিক্। তং 
পর্ধ্যায়ঃ। প্রতীচী ২ বারিণীও প্রত্যকৃ৪। 

তদ্দিগ্ভববাযুগুণাঃ ৷ পশ্চিমো মার 

স্তীক্কঃ কফমেহবিশোষণঃ । সাঃ প্রাণ 

হরো দুটঃ শোযকারী শরীরিণাং ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ অপি চ। শ্চিমোহমিবগ 

বর্ণক্লারোগ্যবিবর্ধনঃ | কষায়ঃ শোষাঃ 

স্বর্যো রোচনো! বিশদো লঘুঃ॥ অগাং 
লঘুত্ববৈশদ্যশৈত্যবৈমলাকারকঃ। সর্ব 
দ্রব্যেভিব্যক্তপ্রভাবরমবীর্ধযকৃৎ ॥ ত্র 
সংরোপণন্ত্রচ্যো দাহশোথতৃঘাগহ। । 

ইতি রাজবল্লভঃ 7 & | তদ্দিগধিগি 
রুণঃ। যথা। ইন্দ্রো বহিঃ পিছু 
নৈর্তো বরুণো! মরুত। কুবের ইঃ 
পতয়ঃ পূর্ববাদীনাং দিশ1ং করমাৎ| ইত 
মরঃ ॥ তদ্দিক্পতয়ো মিথুনতুলারঃ 
রাশয়স্চ | যথ। | প্রাগাদিকরুভোমাথ 
যথাসংখ্যৎ প্রদক্ষিণহ | মেষাদ্যা র। 

জেয়ান্ত্িরাবৃভিপরিভ্রনাশু॥ ইতি জে 
সবুহ ॥ 

গশ্ঠ ব্য প্রশংস!। বিশ্রয়ঃ। ইতি শবরহ 
বলী॥ 

পশ্ঠতিকন্মা [ নূ ] (পুহ) দর্শনকর্ণী। 

'তদ্বৈদিকপধযায়াঃ ॥ চিক্যাৎ ১ চাকন€ ২ 
আচমন ৩ চঙ্টে ৪ বিভদ্টে ৫ এ 
বিশ্বচর্ষণিহ ৭ অবচাকশৎ ৮। ইত, 
পশ্যভিকা্দাণহ 1 ইতি বেলি 

৩ অধ্যায়ঃ £৪ 

পশ্ঠতোহরঠ (ভরি) চৌরঃ। যথা । দঃ পশ্যতে' 
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হরেদর্খ, মন চেঁরেঃ পশ্যাতোহরঃ। ইতি | পপ ক বন্ধে। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ ক পাস- 
হেমচন্দ্রঃ ॥ ত 

পশ্ন [২] (ভরি) পশ্যতি যঃ। ঈক্ষণকর্তা। 
দৃশধাতোঃ শত্প্রত্যয়নিষ্পমঃ ॥ ইতি 
ব্াকরণৎ ॥ 

পশ্যন্তী, (স্ত্রী) মুলাধারোখিতহৃদয়গতনাঁদ- 
, দূপবর্ণঃ॥ যথা । মুলাধারাৎু প্রথমমুদিতো 

যন্ত্র তারঃ. পরাখ্যঃ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ 

হৃদয়গে। বুদ্ধিযুতবধ্যমাখ্যঃ | ইত্যলঙ্কার- 
।কৌস্তভঃ ॥ | : 

পশ্বাচারঃ (পুৎ) আঁচারবিশেষঃ | যথ।] বেদো- 

ক্তেন যজেদোবীৎ কামসম্ব্পপূর্বকৎ। স' 

, এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স্ উচ্যতে ॥ 

ইত্যাচারভেদতন্ত্রং ॥ 
পধ ক বক্ষে । ইতি কবিকল্পদ্রম ॥ ক পাঁষ- 

“যতি | তালব্যান্ত এবায়মিতি বহবঃ। 

! , ঈন্তান্ত ইতি কেচিৎ। মৃর্ধন্যান্তপাঠস্ত 
কম্যচিদনুরোধাৎ। ইতি দুর্াদাসঃ ॥ 

পষ ঞ.বাধে। শ্রন্থে। ইতি কবিকল্পত্রমঃ ॥ 
-'ঞ পতি পষতে। বধো। বিহততিঃ। গ্রন্থে! 

গ্রহ্থছনং | খ্রন্থনস্থানে স্পর্শনৎ কেচিৎ 
.পঠন্তি | ইতি ছুর্গাদাসঃ॥ 

পষ ₹ ক অনুপসর্গাদন্ধবীধয়োঃ |, স্পর্শ 
গত্যোঃ 1. ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ মৃর্ধন্যো- 
পধঃ ॥ ক প্য়তি £ অনুপ্সর্থ।দিতি 

মোপনসর্গর্য প্রয়োগো নিবিধ্যতে | বাধে 
বিহতিঃ। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

গস ই ক নাশে। ইতি কবিকলদ্রমঃ ॥ নাশ 

- ইহ ম্ভীকরণং। ই ক পংসয়তি পাপং 
গঙ।। ইতি দুর্গাদামঃ, 

য়তি। পৃথকৃপাঠাদয়ং ন খ্রিংৎ | অন্যথ। ' 
পন কি এ ইত্যনেনৈবেইসিদ্ধে পৃথকৃ- 
পাঞেইনর্৫কহ স্যাহ । ইতি দুর্গাদাসঃ ॥ 

পম শু বাধে) গ্রন্থে । ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ 
এ পসতি পসতে । ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পল্যৎ (ক্লী) গৃহং। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পহ্ৃবঃ ( পুং) শ্মশ্রুধাবিল্লেচ্ছজাতিবিশেষঃ। 
তস্য বিবরণ যখা। সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ 

ওরোর্বাক্যৎ নিশম্য চ | ধর্খীৎ জঘাঁন 

তেষাঁং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥ অর্থ 

শকানাং শিরসো! সুগয়িত্বা ব্যসর্জয়ৎ | 

জবনানাং শিরঃ সর্ববৎ কাম্বোজানাস্তঘৈব 
চ॥ পারদ। যুক্তকেশাশ্চ পহ্ৃবাঃ শ্মাশ্র 

ধারিণহ | নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাকেল 

মহাত্বন। ॥ শকা জবনকান্বোজাঃ গারদাঃ 

পহ্ৃবান্তথা । কোলাঃ সর্গাঃ মমহিষা 
দার্ববাস্চোলাঃ সকেরলাঁঃ ॥ বশিষ্ঠবচনা- 

দ্রাজন্ বগরেণ মহাত্বন! । ইতি হরি- 

বহশহ ॥ 
পহিলক! (স্ত্রী) বাঁরিপ্র্নী | ইতি শব্দমাঁল! ॥ 
পক্ষ ক পরিগ্রহে । ইতি কবিকলদ্ররমঃ ॥ ক 

পক্ষয়তি। ইতি ভূর্গাদাসঃ ॥ 
পক্ষ ৎ ক পরিশ্রহে । ইতি কবিকল্পক্রুদঃ 4 

পক্ষয়তি পক্ষাপয়তি ॥ ইতি দুর্গাদাসঃ ॥ 
পক্ষঃ (গুহ )পঞ্চদশাহোরাত্রাঃ। স চ দ্বিবিধঃ 

শুরুপক্ষঃ পুর্ববসহজ্রঃ কৃষ্পক্ষোহপর- 

সংজ্ঞঃ। তষ্তেদেন ব্যবস্থা যথখ! 1 শুর" 

পক্ষে তিথিপ্রণহ! যস্তামভ্যুদিতো রবিঃ 1 
কৃক্ণপক্ষে তিথিগ্রাহা যস্বামন্তদিতো 
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রবিঃ॥ অত্রামাবান্তাবস্ভিথিক্ষয় বৃদ্ধিভ্যাং ন 

ব্যবস্থা কিন্তু রবেরুদয়াত্তময় সন্বন্ধাচ্ছুরু- 

কৃষ্ণপক্ষাভ্যাৎ ব্যবস্থা সা চ যুগাদ্যনা- 

ভ্রততিথিকম্পর। সামান্যবিশেষন্যায়াৎ ৷ 

ইতি তিথ্যাদ্িতত্বৎ ॥ পক্ষিণামবয়ব- 

বিশেষঃ। পাখা ইতি ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ। 

শরুৎ ২ ছদঃ ৩ ' পত্রৎ ৪ পতত্রং € 

তনৃরুহং ৬। শরপক্ষঃ | তীরের পাখা 

, ইতি ভাষা। তৎপধ্যায়ঃ | বাঁজঃ ২। 
সহাঁয়ঃ। কচাৎ পরে সমৃহার্থঃ। যথা কেশ- 
পক্ষঃ। ইত্যমরহ ॥ পার্শ্বঃ। গৃহং | সাধ্যৎ। 

বিরোধঃ। বলং [ সখ। | চুলীরম্ধং | রাজ- 

কুগ্তরঃ। ইতি মেদিনী ॥ বিহগঃ। বলয়ং। 
শুদ্ধঃ। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ বর্গ; । 

পিচ্ছং । দেহাঙ্গৎ । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পক্ষঃ [স্] (কী) গরুৎ। যথা । পক্ষসী চ 

স্মৃতৌ, পক্ষ । ইতি ভরতগৃততুভান্কঃ ॥ 
পক্ষকহ (পুহ) পক্ষদ্বারৎ। পার্থদ্বারং। খড়কী- 

বার ইতি ভাষ।। ইত্যমরঃ 7 পার্্সাত্রৎ। 

ইতি মেদ্িনী ॥ সহায়ঃ । ইতি শব্দরত্বা- 
বলী। 

পক্ষঘাতঃ 7) ( পুহ) স্বনামখ্যাতবাতরোগ- 
পক্ষাঘাত$ বিশেষঃ 1 তল্ক্ষণাদি যথ! ॥ 

গৃহীত্বার্ং ততে! বাুঃ শিরান্ায়্ বিশোধ্য 
চ। পক্ষমন্যতমৎ হন্তি সন্িবহ্ধান্ বিমো- 

ক্ষয়ন্॥ কৃৎন্োহদ্ধকায়ভ্তহ্য স্াদকর্্মণ্যো 

বিচেতনঃ 1 একাঙ্গ বাতি তং কেচিদন্যে 

প্রক্ষবধহ বিছুঃ ॥ অর্থ অদগ্ধনারীশ্বরবহু। 
পক্ষহ বাহুপার্থেরুজ আদি ভাথহ 1 অন্য- 

তম বানৎ দক্ষিণৎ বা। বিলোক্ষত্্রন্ 

শিখিলীকুর্ববন্। অকর্শপ্যঃ কর্মাসর্ষ। 

বিচেতনঃ ঈষৎ ব্পর্শাদিজ্ঞানযুক্তঃ। ₹। 

অস্য সাঁধ্যাসাধ্যজ্ঞানার্থমাহ। দাহদস্তাগ 

মুঙ্ছাঃ স্য্ববায়ৌ পিততঘমন্থিতে। শৈা 

শোথগুকুত্বানি তন্মিন্নেব কফাৰৃতে । 

দাহে বাহঃ। সন্তপঃ আভ্যন্তরঃ এত 

লক্ষণমন্যত্রাপি বাঁতব্যাধৌ বোঘং। 

সামান্যতো বাঁয়াদিতি নির্দিউ্বাং 78) 

পক্ষাঘাতস্য সাধ্যত্থাদিকমাহ। গুপবা 

হতৎ পক্ষত কৃচ্ছুদাধ্যতমহ বিছুঃ! সাধ 

মন্যেন সংযুক্তমসাধ্যহ ক্ষয়হেতুবং | 

শুদ্ধঃ কেবলঃ। অন্যেন পিত্তেন করেন 

বা। ক্ষয়হেতুকৎ ক্ষয় ধাতুক্ষযঃ। ৩৫ 

কুপিতৎ বাতনিমিত্তকং ॥ %॥ 2 

মসাধ্যলক্ষণনাহ । গর্তিনীসুতিক 

্ষীণেঘস্থক্ক্ষয়ে । পক্ষাথাতং গরিহরেং 

বেদনারহিতো যদ্দি | বেদনারহিগ 

যদীতি ভিন্গমসাধ্যলঙ্ষণহ ॥ ক পথ ৪ 

চিকিৎসা । মাযাজ্তপ্াবাতারিবাটার্ 

জটাশুতং | হিস্ুসৈদ্মবসংঘুক্তং 

ঘাতৎ বিনাশয়ে॥ মািকে হিগুনঃ 

জরণাদ্যাস্ত শাণিকাঃ। নাধাদিকাথ: 11 

খগ্িকাঘিকণাশুপ্ীান্মা ৈহ্গবকন্ধিতং 
! 

মাষকাথশুতং তৈলহ পক্ষাঘাত থাদে 

হতি ॥ শস্থিকাদিতৈলং ॥ ২ ॥ নাহ 

শুপ্তাতিবিযারুবুকরাপ্রাশতাহ্ালবণৈ:
 হ 

পিঞ্টেঃ | চডুর্ভণে মাৰবলাকঘারে 2 

শৃতহ হন্তি হি পক্ষঘাতহ £ মাহ 

তৈলহ ৩৪ ইতি লা 

পক্ষাহাতস্ত , জম্মান্তরীয়নহাপাতি 
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- পাপচিহৃবিশেষঃ 1 যথা । পূর্ববজন্মরুতং 

পাপ নরকস্ত পরিক্ষয়ে ৷ বাঁধতে ব্যাধি- 

রূপেণ তন্ত কৃচ্ছাদিভিঃ শমহ ॥ কুষ্ঠঞ্চ 
১. রাজযক্ষমা চ প্রমেহো শ্রহণী তখা। শুত্র- 

. , স্্রাশ্মরীকাশ অতিসারভগন্দরৌ [ দুট- 
ব্রণহ গণ্চমাল! পক্ষাঘতো হক্ষিনাশনহ | 

ইত্যেবমাদয়ো। রোথা মহাপাপোন্ডিব! 
, গদাঃ 0 % ॥ তত্প্রাযশ্চিত্তৎ যথা | লক্ষ- 

মুচ্চাবচং পুম্পং প্রদদ্যাৎ কফেশবার্চনে ! 

দদ্যাৎ দ্বিজসহত্ঁয় মিষ্টাক্নৎ দ্বিজ- 

ভোঁজনে ॥ ইতি মলমাসতত্বং ॥ কিঞ্চ। 
কুনখী শ্যাবদত্তশ্চ ছাদশরাত্রং কচ্ছুং 

চরিত্বা উদ্ধরেয়াতাং, তদ্বন্তনখাবিতি। 
অত্র ছাদশরাত্রৎ পরাকরূপং । তত্র পঞ্চ 
ধেনবঃ| ন তু প্রাজাপত্যৎ দ্দাহকর্ভঁ 
ধতিচান্দ্রায়ণেন বিষমশিষ্বাৎ | অত্র 
বহুনামেকধর্মঃপামিতি বচনাদ্র(কাজ্কফিত- 

দ্বাৎ কুষ্ঠ্যাদীনামপি প্রায়স্চিভৎ। অতএব 

প্রায়শ্চিত্তবিবেকেইপ্যুক্তৎ | এবহ ছুম্চর্া 

-. দি্প্যুহৎ। ইতি শুদ্ধিতত্ৎ | 
পক্ষচর (পু) চন্দ্রঃ | পৃথক্চারিগ্রজ। 

ইতি মেদিনী ॥ 

পক্ষজঃ ( পুৎ ) চন্দ্রঃ॥ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ | 
পক্ষজন্মা [ন্] (পুং) চন্দ্রঃ। ইতি শব্দ- 

রস্বাবলী ॥ পক্ষজাতে তরি ॥ 

পক্ষতা স্ট্রো) অনুমিৎসাবিরহবিশিষউসিদ্ধ্য- 

ভাবঃ। ইয়মনুমিতিকারণং। তচ্চ পর্বতে 

বহ্য্যনুমিতৌ  অনুযিতৎসাবিরহবিশিষ- 

পর্বতধর্দিকরহ্িনিশ্চয়াভাবঃ । যথা । 

দিসাধমিষয়া শুন্য সিদধিধত্র ন তিষ্ঠতি। 
র্ 

৪৩ রি 

স পক্ষস্ুত্র বৃ্িত্বজ্ঞানাদনুমিতির্ভবেহ 

,. ইতি ভাঁষাপরিচ্ছেদঃ ॥ 

পক্ষতিঃ (ভ্ত্রী) গ্রতিপভিথিঃ। প্রক্ষমূলৎ 

ডাঁনক ইতি ভাষা |. ইত্যমরহ ॥.". 

পক্ষদ্বারৎ (ক্লী ) পার্গদ্বারং | খড়কীদ্বার ইতি 

ভাষা। ইত্যমরঃ ॥ 

পক্ষধরঃ ( পুহ ) চন্দ্রঃ। ইতি জটাধরহ ] পক্ষ- 

ধারণকর্তরি তরি ॥ 

পক্ষপাতঃ ( পুহ ) অন্যাধ্যসাহাধযকবণং | 

গণতাকরণং। যথা! । ঈশ্বরত্ববিষয়ে বিপ- 

শ্চিতাং পঞ্ষপাতকরণে ন কারণং ! 

ইত্যুস্তরমীমাংসায়াং সংক্ষেপশারীরং ॥ 
পক্ষিণাং ভ্বরঃ। বছুক্ত২ পক্ষপাতঃ পত- 

স্নানাং। ইতি বিজয়রক্ষিতঃ ॥ 

পক্ষপাতিতা (্ত্রী) সহায়তা । যথা। ন 

স্থবর্ণময়ী তন্ুঃ পরৎ নন্ু কিং বাগপি 

তাবকী তথ | ন.পরৎ পথি পক্ষপাতিতা- 

নবলম্বে কিন মাদুশেহপি সা ॥ ইতি 
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পক্ষপালিঃ (€পুং) খড়ভ্িকা | খড়কীদার 

ইতি ভাষা ৷ ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

পক্ষভাখঃ €পুহ) হত্তিপার্থভাথঃ । ইত্য- 

মর্5 ॥ 

পক্ষমূলৎ (ক্লী) পৃক্ষতিঃ। ডানক ইতি ভাবা! 

ইত্যমরঃ ॥ 
পক্ষবাহনঃ (পুহ ) পক্ষী । ইতি শব্দচত্িক ॥ 

পক্ষহুন্দরঃ (পুহ) লোত্রঃ। ইতি হারা- 

বলী॥ 

পক্ষান্তঃ (পুহ) অমাবস্যা পুণিঘা । তি 

পর্যার়ত | পঞ্চদশ হি) ইত্যমরঃ 
জো 
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অর্কেন্দুবিশ্লেষং ৩ পর্বব ৪1 ইতি রাজ- 

নির্ঘনটঃ ॥ পক্ষাবনরঃ ৫ ইতি শব্দরত্রা- 
বলী ॥ ট রঃ 

পক্ষানুঃ (পু ) পক্ষী ।-ইতি শব্দচন্দ্রিকা ॥ 

পক্ষাবসরঃ ( পু ) পুর্িমা ॥ অমাবস্যা । ইতি 
শব্দরত্বাবলী ॥ 

পক্ষিনী (স্ত্রী) আগামিবর্তমানাহ্ৃক্ত। রাত্রিঃ। 
ইত্যমরঃ ॥ যথা | দ্বাবহাবেকরাত্রিশ্চ 

পক্ষিণীত্যভিধীয়তে । ইতি গুদ্ধিতত্বং ॥ 
পুর্িম। বিহ্গী। শাকিনীভেদঃ। ইতি 

মেদিনী ॥ 
পক্ষিপানীয়শালিকা (ত্র) চপ্টীব্বতালবালং। 

পক্ষিজলপানস্থানং । ইতি ভূরিপ্রয়োগঃ ॥ 
পৃক্ষিলঃ ( পু ) বাঁৎস্যায়নযুনিঃ। ইতি 

ভিকাগুশেষঃ ॥ 
পক্ষিশাল! (ভ্ত্রী ) নীড়ৎ । তৎপর্য্যায়ঃ । কুলা- 

য়িকা ২। ইতি ত্রিকাণুশেষঃ ॥ 
পক্ষিনিংহঃ ( পু) গরুড়ঃ1। ইতি ত্রিকাণ্ড- 

শেষঃ ॥ 
পক্ষিম্বামী [ ন্] (পু) গরুড়ঃ 1. ইতি হেম- 

চজ্্হ ॥ 

পক্ষী [ন্] (পু) বাণঃ। ইতি ধরণিঃ ॥ 
পক্ষী [নু] (পুত শ্রী) পক্ষে! বিদ্যতে বসত | 

পাখী ইতি চিড়িয়া ইতি চ ভাষা ॥ তৎ" 
পর্যায়: | খগঃ ২ বিহঙ্গহ ৩ বিহগঃ ৪ 

বিহঙ্গমঃ ৫ বিহায়াঃ ৬ শবুত্তিঃ ৭ শকুনিঃ ৮ 

-শকুত্তঃ ৯ শকুনঃ১* ছিজঃ ১১ পতত্রী ১২ 

পত্রী ১৩ পতগহঃ ৯৪ পতন্ ১৫ পত্র- 

বুখঃ ১৬ অশুদ্রহ ১৭ নগৌকাঃ ১৮বাজী ১৯ 
বিকিরঃ ২* বিঃ ২১ বিদ্বিরঃ ২২ 

পতত্রিঃ ২৩ নীড়োবঃ ২৪ গরুত্ান্ ২৫ 

পিচ্ছন্ ২৬ নভসহমঃ-২৭। ইত্যমরঃ॥ 

- নাড়ীচরণঃ ২৮ কগ্ডাগিঃ ২৯ পতর্বঃ ৩ 

অগৌকাঃ ৩১ চঞ্চুভৎু ৩২ ছুরও; ৩০ 

সরওঃ ৩৪। ইতি শব্ররত্বাবলী ॥ পিগ' 
তিবুঃ ৩৫ পত্রবাহঃ ৩৬ ছ্যুগঃ এ৭। ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ ॥ ₹- গুরুভক্ষবহুতক্সুণ' 

কায়পক্ষিণাহ পূর্ববার্ন্ত শ্রেষঠতুং যথা। 
খুরুভক্ষ! বহুভুজেো। যে চোপচিতমেদয। 

একদেহেইপি পূর্ববর্ধং সগাণাং পক্ষিণং 
পর ॥ কু পক্ষিণামন্নাদীনামুভরোজং 

' গুরুত্ব যথ|। সর্বেষাঞ্চ শিরা 
চরযরৃদৃগুদহ । পাদপুচ্ছন্ত্রমততিঘগু 
ক্রোড়াঃ সমেহনাঃ ॥ ধাতবঃ শোদিত' 
দ্যাশ্চ গুরবঃ সাঃ পরস্পরহ | ₹। অন্তত 
গুণাঃ। মতস্তকুত্দথগাগ্ানি ্াদুবাদ 

করানি চ। কটুপাকানি র্যানি বা 
শ্লে্হরানি চ॥ ইতি রাজবল্লভঃ £ ৪1 
তেযামুৎপত্ভি্যথ! | অরণম্য ভার্যা শ্রেণী 
বীর্ধ্যবন্তে। মহাবলৌ । সম্পাতিশ্চ টা 
হুশ্চ প্রসৃতে। পকিমতমে ॥ সম্পাতিঙন 
ন্ গৃপ্ান্ কাকাঃ পু্রা জার: 
গরুত্বতস্চাপি ভালী জোক শুনী কঃ 

হতরাধী গরুত্মাংস্ত শুন্তাং জে ৮ ্ 

হতান্। ভ্রিশিখঞচ নেত্র হগুখং হল, 
স্তথা ॥ হুরুপৃন্ত পর্ণ তেযাহ দি 

অনভ্তকাঃ । চতুর্দশবহত্রাণি ভুরি 
প্গাশিনাহ হ. সগ্তহীগেদিনে সি 

গারুড়ান্ডে মহাবলাঃ | ভামীপুত্ার 
ভাসা উলুকাঃ, কাকরুছটাঃ £ দর 
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. কলবিষ্কাম্চ কপোতী , চৈব তিত্তিরী । 
ত্রোঞ্্যাহ বাত্রীণষা আসনু কুররাঃ সারসা 
বকাঃ॥ স্বতরাহ্ী কলহংসান্ ধার্তরা্ট্াংস্চ 
ভামিনী। চক্রবাকাংশ্চ বিহগান্ দশ্যে- 
নানৌদকান্ দ্বিজান্॥ অন্যানপি দ্বিজান্ |. 
জন্ঞে পুক্রপৌভ্রনিনন্তকান্ ৷ ইত্যগ্ি 
পুরাণে কাশ্যপীয়বংশঃ ॥ 

পক্ষ (তরি) পাককর্তা । পচধাতোঃ নুপ্রত্যয়- 

নিম্পন্গঃ॥ ইতি মুগ্ধবোধর্যাকরণং ॥ 

পক্ষ [ন্] (ক্রী) অক্ষিলোম। নেত্রচ্ছদ* 

ঘ্োম। কিএ্রহ্ধঃ॥ কেশরঃ | তত্তাদে- 
'রনীয়ান্। সৃত্রাদেরত্যল্পভাগঃ | ইত্যমর- 
ভরতে ॥ ..গরুৎ,। পক্ষঃ | ইত্যমর- 

মালা ॥ ॥ 

পা. পানে । ইতি কবিকল্পভ্রমঃ ॥ অস্ভৈব 
পিবাদেশঃ। পিবতি পয়ঃ পাস্থঃ। ইতি 
ছুর্গাদানঃ ৪ 

পা ল রক্ষণে।. ইতি. কবিকল্পত্রমঃ ॥ ল 

পাতি । ইতি ছুর্াদাসঃ ॥ 
পাঠ তি) প্রানকর্তী । রক্ষণকর্তা । পাধাতোঃ 

কর্তরি কিপা। নিষ্পন্নঃ ॥ 
পাঁংশবঃ (পুহ) লব্ণবিশ্ষঃ ( পা! লোন 

, ইতি ভাষা॥ তহপধ্যায়ঃ। রোমকঙ ২ 

" উদ্তিজ্ঞং ৩ বন্থকং ৪ বন্থপাংশুঃ ৫ উষ- 
ব্রজং ৬ উষরৎ ৭ এরিণং ৮ উর্ববৎ ৯ 

সহ ১০) অস্ক গুণাঃ | তীক্ষত্বৎ ! অত্যু- 

সত্বং॥ কটুত্বং | তিক্রত্বং ॥ দীপনত্ৎ £ 

দাহশোষকরত্বং | গ্রাহিত্বং | পিতকোপ- 
করতুঞ্চ। ইতি রাঁজনির্ঘপ্টঃ 0 উভিদং 

'প্াখশুলবণহ যচ্জাতুৎ ভুমিতঃ হয়ৎ। 

. ক্ষারং গুরু কটু স্সিপ্ধং শ্লেম্লং ' বাত- 
নাশনং € ইতি ভাবপ্রকাশঃ॥ : ... 

পাহশুঃ (গু )+ ধুলিঃ। ইত্যমরঃ ॥ শস্ার্থ- 

চিরসঞ্চিতগোময়ঃ॥ সার. ইতি ভাষা 
ইতি মেদিনী ॥ পর্গটঃ। পু্বিশেষঃ। 

ইতি রাজনির্ধনটঃ ৃঁ 
পাংশুকামীসং (ক্লী) কাসীসং। ইতি রাঁজ- 

নির্ঘনঃ 0" 
পাহশুকুলী (সী) রাজমারগ;। যথা। রথ্যা 

পাঁংশুকুলী ভবেৎ। হাতি হারাবলী ॥. 
পাংশুকুলং (রী ) অনামপটোলিকা । যথা। 

শাসনৎ ধর্মকীলঃ শ্যান্মুক্তিঃং -শুদ্র-. 
শাসনং । পটোলিকা কৃ্গুকীল। পাঁংশু- 
কুলং ন কন্তচিৎ ॥ ইতি ত্রিকাণ্ড- 

শেষঃ1, 
২গুচত্বরঃ ( পুং) ঘনোপলঃ। ইতি শব্দ- 
মালা ॥ 

পাঁংশুচন্দনঃ (পু) শিবঃ॥ ইতি ত্রিকাণ্ড- 

শেষঃ ॥ 

পাংশুচামরঃ (পুং) পটবাসঃ। তাবু ইতি 
ভাষ!।-ইতি জটাধরঃ £ দুর্ববাঞ্চিততটা- 
ভুমিঃ( বর্ধাপকঃ । প্রশংসা | পুরোটিঃ। 
ধুলিগুচ্ছকঃ | ইতি মেদিনী ॥ 

পাশুজং (রী ) পাংশুলবণৎ। পাঙ্গ। লোন 
ইতি ভাষা । তৎপধ্যায়ঃ। উবৎ ৯ 
ওভ্ভিদৎ ৩ পাঁক্যৎ ৪ লবণত ৫ পটু ৬। 
ইতি রত্বম্যলা ৪ অহ্য গুণাঃ। ভেদকত্ৎ ॥ 

পাচনত্বৎ পিভকারিসবং। ইতি বাজ" 
বল্লতঃ £ 

পাংশুপত্র (কী) বান্ভৃকৎ | ইতি শব্দঘাল! 
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পাহশুমর্দনঃ ৃ গুহ) কেদারঃ । ইতি ভ্রিকাণ্ড- 
শেষঃ | 

1২শুরঃ (পু) দংশকঃ। ডঁশ ইতি ভাঁষ1। 
পীঠনপীঁ। খগ্জঃ॥ ইতি হারাবলী ॥ 

পাংশুরাগিণী (জ্ত্রী) মহামেদা ৷ ইতি রাঁজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পাংশুলঃ (পুৎ) হর£। বাদী। ইতি শব্দ- 

রত্রাবলী ॥ পুংশ্চলঃ। শস্তেঃ খট্াঙ্গৎ । 
- ইতি মেদিনী ॥ পুতিকঃ । কাটাকরপ 
ইতি ভাষা। ইতি শবদচন্দ্রিকা ॥ পাংশু- 

যুক্তে তরি) ইতি ধরণিঃ ॥ 

.পাঁংশুল! (স্ত্রী) কুলট!। ভূমিঃ॥ ইতি শব্দ- 
রত্রাবলী ॥. কেতকী | রজন্বল! ! ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
২সনঃ (জরি) দূষকঃ | ইতি ব্রিকাণুশেষঃ ॥ 

পাস (পুৎ) ধুলিঃ। চিরসঞ্চিতগোময়ৎ | 
সার ইতি ভাষা । ইত্যুণাদিকোষঃ 
ভরতশ্চ ॥ 

পাক (পু ) পচনহ। ক্রেদনং । ততপর্ধযাঘঃ। 
১. পচা ২। ইত্যমরঃ ॥ রহ্ধনং। স তু সপ্ড- 

শকারো যথা। ভর্জনং তলনং স্বেদঃ 

পচনৎ কথন তথ।| তান্দুরৎ পুটপাঁকশ্চ 

পাক সপ্তবিধো মতঃ ॥ ভর্জনং কেবল- 

7. পাত্রে |' তলনৎ স্সেহদ্রব্যে । স্বেদূনৎ 

-. অগ্র্যুভ্ভীপে। পচনৎ জলে । নং সিদ্ধ- 

' - ভ্রব্যরসশ্রহণে। তান্দুতরৎ দ্বাববদ্ধতত্তবন্ত্রে। 

পুটপাকঃ অধোর্ধাগ্নিতাপে জ্ঞেয়ঃ । ইতি 

পাকরাজেশ্বরত ৪ স্হালীমধর্জলাদ্যোদন- 
পরীক্ষান্তো ব্যাপারনিচয়ঃ পাকঃ ॥ ইতি 

২০ স্কৃতিহ ক পাকভাগুস্য , ত্যাজ্যত্বং 

. কেন চ যশ পন্কং স্তরিয়া 

যথা। নিত্যৎ নৃতনভাগ্ডেন কর্তবাঃ পাক 
এব চ। অথবা পক্ষপর্ধ্যন্তং ততল্তাগং 
মনীষিভিঃ॥ ইতি ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণং ণ 

পাককালে শৃদ্রায়াগ্লিদাননিষেধো ব্য 

শুদ্রোয়াগ্িঞ্চ যো দদ্যাৎ পাককালে বিশে 
যতঃ 1. শৃদ্রাগকং ভবেদনত ত্রাণ 

শৃদ্রতামিয়াৎ ॥ ইতি কর্মলোচনং।£1 

, একোদ্দিউশ্রাদ্ধে তদ্য নিত্যত্বং থা। 

একোদ্দিকীস্ত কর্তব্যং পাঁকেনৈৰ ফা 

স্বয়ং অভাবে পাকপাত্রাগাং তহদঃ 

পোষণং ॥ ইতি শ্রাদ্ধতত্ং ॥ £॥ ত্য 

বিধির পু্বাশা ভিযুখো ভু! উতলা 
মুখেন বা । পচেদন্সধচ মধ্যাহ্ছে দায়াধে? 
বিবর্জয়েৎ॥ অগ্যাশীভিমুখে গৰম 

বিজানতা! | পূর্ববামুখো! ধর্মকানঃ শেক 

হানিশ্চ দক্ষিণে ॥ শ্রীকানশ্চোভয 
পতিকামশ্চ পশ্চিমে । এশান্যাি 

পক্ত। দরিদ্র! জায়তে নরঃ তারা 

আয়সে পাত্রে পকমশ্সাতি বৈ দি ॥ 

পাপিষ্ঠোহপি ভূঙ্কেহস্সং রৌরবে পরি 

পচ্যতে ॥ তাত্রে পক চগু্হানি্ঘদ 

ভবতি বৈ ক্ষয়ং। | পিভৃভ্যাং গর 

পিতৃব্যেণ বশস্থিনি | পুণুরীকদ্য যর? রণ 

লতে ফলমীপ্লিতং ॥ বাতুলেন তু দ 

পঞ্ছৎ ভগিন্যা চ কনিষ্ঠয়! । দি 

হ পন্কহ তং তং 
বৎ পকহ শোণিতং তদপি শ্থ রা 

চ॥ পকপাত্রে চ যহুপন্হ ত্য ৫ 

নিছলহ ভবে |  ॥ উড়ুগ্বরেণ 
কদগ্বস্য দলেন চ। শালেন - পেন 



গাঁকপু ২২০৯ গাঁকশা 
উদ্ররাবর্তকেন চ ॥ পব্কান্নৎ নৈব ভুগ্তীত 

ভুক্ত! রাত্বিমুপাবসেহ | % | গছিতানমবী- 
রাস ভুভু! কৃচ্ছুৎ সমাচরেু। অপ্রভা যাতু 
খনিতা নাশ্ীয়াদের তরৃগৃহে॥ শালকাষ্ঠস্ 

পক্কান্নৎ শিরীষকন্ত চৈব হি। কলিচশা- 

তকস্ভৈব বজ্জাবারুণকস্থ্যচ । ভেরপু- 

শাল্মলেবাপি পক্কা্গৎ গহিতহ স্ৃতৎ ॥॥ 

যদা সৃগ্য়পাত্রে ভূ পক্ং বৈ সার্ববকালিকং? 
মাসে পক্ষে তথাফৌ চ তৎপাকং বিহ্রজে 

গৃহ ॥ ধন্থুপাকে তথ। ফিংহে মিথুনে বা 

বরাননে | যঃ কুর্য্যান্ভোজনং দেবি কুচ্ছে- 

ৈব বিশুধ্যতি, ॥ ক্ষ ॥ একদ। তু জলৎ 
দদ্যাদ্দিবারং ন প্রদাপয়েৎ। ভ্রিভাগং 

পুরয়েৎ পাত্রৎ পশ্চাতোয়ৎ ন দাপয়েু॥ 
ইতি মৎশ্থসৃক্তে ৪২ পটলঃ ॥ *% ॥ 

পরিণতঃ | শিুঃ 1২ জরসা- বেশস্ 

শৌরাং। ম্থাল্যাদি ॥ ইতি মেদিনী ॥ 
*পেচকঃ। রাষ্ট্রাদি। ভঙগঃ। ভীতিঃ। 

ইনি শব্দরত্রাবলী ॥ দৈত্যঃ। ইতি হেম- 
চক্দ্রঃ ॥ পানকর্তরি ত্রি। পিবতি স্তন্যা- 

দিকং । ইতি শিশুপধ্যায়পাকশবন্দে 
. ভরতঃ 1 পু 

পাকককষ্ঃঃ ( পুং ) কুষ্ণফলপাকঃ । পানী 

আঁমলা। ইতি শব্দচন্দ্রিক॥ , 

পাকফৃষফ্চফলঃ (পু ) পাককৃষ্ণঃ॥ ইতি শব্দ- 

মালা ॥ *... ২ 

পাকজহ (ক্রী) কাচলুবণং। পরিণামশূলং । 

-ইতি রাজনিষন্টং ॥ 
পাকপুটা (শ্রী) কুন্তশালা। পোয়ান্ ইতি 

ভাষা । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
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পাকফলঃ (পু) ফলপাঁকঃ | পানী আমলা 
ইতি ভাষা । ইতি শব্দচক্িকা ॥ 

পকভাগুং (রী) পাকপান্রৎ£ যথ!। য্থা 

যস্য ভু বর্ণৃস্ত যদবৎ স্যাঁৎ পশ্চিনন্তৃহঃ। 
স তত্র গৃহশুদ্ধি্ বন্্রশুদ্ধিং করোত্যপি ॥ 

পশ্চিমন্তহঃ- অশৌচান্তদিনহ । গৃহশুদ্ধিং 

প্রাক্তনপাকভাগত্যাগোলেপনাদিনা। ইতি 

শুদ্ধিতত্বং ॥ 

পাকমহস্তঃ (পুহ) মহস্ব্যঞজনহ । তৎপর্য্যায়ঃ। 

হস্তলং ২। ইতি শব্দচক্দ্িক! ॥ 

পাকযজ্ঞঃ (পুং) বৃযোৎসর্গগৃহপ্রতিষ্ঠাদীনাং 
হোমঃ। চরুহোমাঙ্গককর্দা। যথা । প্রায় 
শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাঁকযজ্ঞে তু সাহসঃ। 
ইতি তিথিতত্বৎ ॥ 

পাকযাজ্বিকঃ (পুং) পাঁকযন্ঞকর্ত! । পাঁক- 

যজ্ঞৎ করোঁতীতি ফিঃকপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

পাকেরগ্রনং (ক্রি) তেজপত্রং £ ইতি শব্দ- 
চক্দ্রিকা ॥ 

পাকলৎ (ক্লী ) কুঠ্ঠৌধধিঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

পাকলঃ (পুহ ) কু্তরভ্ববঃ । ইতি মেদিনী ॥ 

বৌধনব্ুব্যৎ। অনিল:। অনলঃ! ইতি 

বিশ্বঃ ॥ ব্রণাদিপাঁককারিণি তরি ॥ 

পাঁকলিঃ (ভ্ত্রী) বক্ষবিশেনঃ | ইতি রহগালা। 
রোহিণীতি কেচি€ ॥ 

পাকলী (ভ্্রী) কর্কটা। ইতি শব্দমালা ॥ 

পাকশাল! (ভ্ত্রী) রহ্ধনগৃহহ। তত্পর্ধ্যায়ং। 
রসবতী২। ইতি জটাধরঃ॥ পাকস্থানংশ 

অহানস্হ ৪ £ ইতাহরহ ॥ অগ্নিকোণে 

ত্তাঃ কর্তব্যতা যথা । প্চাং দিশি 

সনিগৃহনাপেব্যাহ পচনালয়হ 1 শয়ন 
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যাম্যদিগ্ভাগে নৈর্ধত্যাং শক্্রমন্দিরৎ ॥ 
প্রতীচ্যাৎ ভোজনগৃহৎ বাঁয়ুভাগে সন্তা- 
গৃহৎ। ভাগারসদনৎ সৌম্যে বৈশান্যাৎ 
দেবতাঁলয়ং॥ ইতি সুহুর্তচিন্তামপিটাকায়াং 

পীযুষধারায়াৎ কশ্যপবচনহ ॥ 
পীকশীসনঃ (পুহ) ইন্দ্রঃ | ইত্যমরঃ ॥ তন্নাম- 

কারণৎ যথা । পাঁকৎ জঘান তীস্ষাপ্রৈ- 
স্মার্গ ৈঃ কন্কবাসনৈঃ | তত্র নাম বিভু- 

ভে শাসনত্বাচ্ছরৈর্টেঃ॥ পাঁকশীস- 
নতাৎ শব্্রঃ সর্বামরপতিবিভূঃ । ইতি 
বামনপুরাণৎ ॥ 

পাঁকশাসনিঃ (পুহ) ইন্দ্রপুত্ঃ॥ জয়ন্তঃ 
ইত্যমরঃ ॥ 

পাকশুব্। (ভ্ত্রী) খড়ী। যথা। পাকশুক্ল। 
শিলাধাতুঃ কঠিনী কক্থটা খড়ী। ইতি 
শব্দচক্দ্রিক! ॥ 

পাঁকস্থানং (লী) মহানমং | ইত্যমরঃ | 
পাক। (স্তর) ব!লিক1। ইতি জটাধরঃ ॥ 

পাকারিঃ (পুহ) শ্বেতকাঞ্চনৎ। ইতি বদ্ু- 
মালা ॥ ] 

পাকিমৎ (ত্রি) পত্ভিমং । পাকেন নিষ্পন্নৎ। 
ইতি ভ্রিকাগুশ্েষঃ ॥ | 

পাকুকঠ (পুং) সুপকারঃ। ইত্যুণাদিকোষং 
পাক্যং (রী )বিড়জবণহ। ইত্যমরঃ ॥ পাংশু- 

লবণং ॥ ইতি রহুমাল। ॥ 

পাক্যহ (পুহ) যবক্ষারঃ | ইত্যমনরঃ ৪ 

পাখণ্ঃ (পু) পাষগুঃ। ইত্যমরটাকায়াং 
ভানুদীক্ষিতঃ ॥ 

পাঁগলঃ (প্র) উন্মন্তঃ বাতুলঃ ৷ ব্থা। | 
পাগলায়াঙ্গহীনায় চায় বধিরাস্স চ 1; 

রঙ 

জড়ায় চৈব সূর্খায় ক্লীবতুল্যায় পাগিনে। 

ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোইপি যঃ স্বকন্তাং 

দদাতি চ ॥ ইতি ত্রহ্গবৈবর্তে প্ররৃতি 
খণ্ডে ১৪ অধ্যায়ঃ ॥ 

পাঁচকৎ (ক্রী) পিন্তবিশেষঃ । যথা। পাচকং 

ভ্রাজকখৈ'ব রগুকাঁলোচকে তথা । সাধক" 

কব পঞ্চেতি পিভনামান্যনুক্রমাৎ ॥ ইতি 

শব্দচক্ড্রিকা ॥ পাচকাদীনাং স্থানান্তাহ। 

অগ্ন্যাশয়ে যকৃততীহ্ছো হবদিয়ে লোচনদরে। 

ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাং। 

অথ তেযাৎ কর্মাণ্যাহ। পাঁচকং পচ 
ভুক্তৎ শেষাগ্সিবলবর্ধনং | রদমুত্রপুর 

ফানি বিরেচয়তি নিত্যশঃ ॥ ইতি ভর 
প্রকাশঃ ॥ 

পাচকঃ ( পুহ ) অগ্নিঃ ॥ ইতি হলাযুধঃ। দূগ 
কারঃ। পাককর্ভা। যথ|। পুত্রগোত 
গুণোপেতঃ শান্সড্ছে। মিউপাচকঃ। শূর 

কঠিনশ্চৈষ সুপকারঃ সূ উচ্যতে॥ ই 
চাণক্যৎ॥ অম্যাদিপাককারকৌষধাদ প্রি 

পাচনং (কী) প্রায়শ্চিতং। ইতি মেদিনী! 

দোষপাচককাখোধধং॥ তন্ত দানকারঃ। 

অ্বরিতৎ ষড়হেহতীতে লঘুমপ্রতিভোচিব 

সপ্তাহাৎ পরতোহস্তকে সামে স্তাও পাচ, 
স্বরে ॥ ইতি সারকৌদুদী | % ॥ সর্কোং 
পাচনদ্রবাপাং পরিমাণ যথা। দর 
মানেণ ণৃহীা তোলকছয়ং | হি 
ফোড়শগুণং খাহ্খ পাদাবশেমিতহ ইঙি 

পরিভাষা ॥ 0 অথ দর্ববন্ররে পাচ! 
নাগরহ দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্তাকৎ হৃহতীদং 
দদ্যাৎপাচনকং পূর্ব ্ুরিতায় বরাপহ:। 
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নাগরাদি ॥১1%! অথ বাতিকদ্বরে। বিল্বাদি- 

পঞ্চযূলন্ক ক্কাখঃ স্তাদ্বাতিকস্রে | বিন্বাদি- 

পক্চমূলী ॥ ২॥ পাঁচনং পিপ্ললীমূল গুডুচী 
বিশ্বজোহথবা ॥ পিগ্ললীমুলাদি [ ৩. 

কিরাতাব্দায়তোটীচ্যবৃহতীদয়গোক্ষারৈঃ। 

অস্থিরাকলসীবিন্বৈঃ ক্কাখো বাতজ্রাপ্হঃ ॥ 
কিরাতাদি ॥ 8 ॥ রাক্স! বৃক্ষাদনী দারু 

সরল দৈল্ব্লুকৎ ॥ কষায়ঃ শর্করা 
ক্ষৌন্বুক্তে! বাতভ্বরাপহঃ ॥ রাঙ্সাদি 1৫1 

বিল্বদিপঞ্ষমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথ| | 

কুস্তন্বুরুনমো! হ্েষ কষাযে! বাতিকে 

ভ্বারে 1 বিদ্বাদিপঞ্চমূল্যাদদি ॥ ৬ ॥ পিগ্পলী- 
শারিবাদ্রাঞ্ষাশতপুষ্পাহরেণুভিঃ |” কৃতঃ 
কষায়ঃ সগুড়ে। হন্াচ্ছুননজৎ ভ্বরং ॥ 

পিপ্লল্যাদি ॥ ৭ ॥ গুড়ুচী,শারিবা দ্রাক্ষা 

শতপুষ্পা পুনর্নবা । সগুড়োহ্যং কষাযঃ 
,স্যাছাতভ্বরবিনাশনঃ ॥ গুডুচ্যাদি ॥ ৮॥ 

দ্রাঙ্ষাগুড়ূচীকাশ্বরধ্যত্রায়মাণাঃ সশারিবাহ। 

নিঃস্কাথ্য সগুড়ং,ক্কাথ, পিবেদ্বাতছুরা 
পহ্ৎ ॥ দ্রোক্ষাদি ॥ ৯1 * ॥ অথ পৈশ্তিক- 

জ্বরে ॥ কলিঙ্গৎ কট্ফলং মুস্তং পাঠা 

তিস্তকরোহিণী। পকুৎ সশর্করং পীতং 

পাচনং পৈত্িকে জুরে ॥ কলিঙ্গাদি 1১০। 
সক্ষৌদ্রং পাঁচনৎ পৈল্ডে তিজ্তাবেন্দ্রযবৈঃ 
শৃতৎ ! তিক্তাদি ॥ ১১ ॥ লোগ্রোৎপল 

স্থতাপদ্মশারিবাণাং সশর্করঃ । কাখং 
পিন্তম্বরং  হস্তাদখবা পর্পটোনুবঃ ॥ 

লোগ্রাদি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ পটোলযব- 
নিঃকাথে। নধুনা সধুরীকৃতঃ | তীত্রপিভ- 

ভুরামদ্দী পানাভূডদাহনাশনঃ £. যব- 

পটোলৎ £ ১৪ & ছুরালভাপর্গটকপ্রিয়নু 

ভুনিম্ববাদাকটুরোহিনীনাং । জলং পিবে- 
চর্করয়াবগাড়ং তৃষ্ণাঅপিতভ্ববদাহযুক্রঃ॥ 
ছুরালভাদি £ ১৫ ॥'ত্রায়মাণা চ মধুকৎ 

পিপ্ললীমুলনেব চ | কিরাততি ক্তকহ যুস্তং 

মধুকৎ সবিভীতকং ॥ সশর্করং পীত- 
মেতৎ পিত্রজ্বরনিবর্ণহ। ত্রায়মাণাদি 1১৬ 

মুদ্বীকা মধুকৎ নিশ্ং কটুকারেহিণীনমাঃ 
. অবশ্ঠায়স্থিতৎ পাঁক্যমেত পিত্ভ্বরা- 

পহহ ॥ স্বু্ধীকাদি ॥ ১৭ ॥ একঃ পর্পটকঃ 

শ্রেষ্ঠঃ পিত্রস্বরবিনাশনঃ | কিং পুনর্ধদি 
যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ ॥ পর্পট- 

কাদি॥ ১৮॥ বিশ্বাদ্ুপর্পটোশীরঘনচন্দন- 
সাধিত ॥ দদ্যাৎ হ্ুশীতলং বারি তৃট্ 
ছদ্দিভ্বরদাহনুত | বিশ্বাদি ॥ ১৯. পর্প টা 
সৃতধাত্রীণাং কাথঃ পিভছ্বরং . জয়েং। 
পর্পটাদি ॥ ২০] ভ্রাক্ষারথধয়ো- 
শ্চাপি ॥ ২১ | কাশ্ার্ধ্যস্তাথবা পুনঃ ২২৪ 

দ্রাক্ষাভয়াপর্পউকাব্দতিক্রাকাথৎ সসহ- 
পাকফলং বিদধ্যাৎ। প্রলাপসূচ্ছাত্রম- 
দাহশোষত্ষগ্রান্থিতে পিত্তভবে ভ্ববে তূ॥ 

দ্রাক্ষাদি ॥ ২৩ ॥ ব্যুষিতৎ ধন্যাকজলং 

প্রাতঃ. পীতৎ সশর্করৎ পুংসাহ। অন্ত" 
দাহ শময়ত্যচি্নাদুরপ্ররমপি ২৪৫৪৫ 

অথ কফভ্বরে ॥ মাতুদুঙ্গশিফাবিশ্বব্র্গী- 

গ্রন্থিকনংঘুতৎ ॥ কফন্বরেহদ্ু সক্ষারহ 

পাচনম্থা কণাদিকং ॥ মাুলুঙ্গাদি ] ২৫ 0 
কটুকহ চিত্রকৎ লিম্বং হরিদ্রেতিবিষে 

বচাৎ । কুষ্ঠনিজ্যব দুর্ধবাৎ পটোলঞাপি 
সাধিত্রৎ £ পিবেন্মরিচমংযুক্তং সক্ষদ্রেৎ 



পলো 

শ্লৈষ্মিকে ভ্বরে। কটুকাদি ॥২৬॥ নিশ্ববিশ্বা- 
স্ৃতাদারুশটাভুনিম্ঘপৌঁরং । পিগ্নল্যো। 
বৃহতী চেতি কাথে! হস্তি কফভ্ুরং ॥ 
নি্ঘা্দি॥ ২৭ ॥ সিন্ুবারদলকাথং শোষণ 
কফজে ভ্বরে। জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে 
কর্ণে বা পিহিতে পিবেৎ ॥ সিন্ধু 
বারাদি ॥২৮॥ আমলক্যভয়! কৃষ্ণ চিত্রক- 
শ্চেত্যয়ৎ গণঃ | সর্ধভ্বরকফাতঙ্কভেদী 
দীপনপাচনঃ ॥ আমলক্যাদি ॥ ২৯ ॥ 
ভ্রিফলাপটোলবাসাচ্ছিন্নরুহ!তিক্তরোহিণী- 
ড়গরন্থাঃ | ভ্রিফলাদি ॥ ৩০ ॥* মধুন। শ্লেছ- 
সমুখে দশমুলী বাসকস্থ বা ব্কাথঃ॥ ৩১ ॥ 
মুন্তং বৎসকবীজানি ভ্রিফলা কটু- 
রোহিণী। পরযকাণি চ কাথঃ কফদ্বর- 
বিনাশনঃ॥ মুস্তাদি ॥ ৩২ ॥%॥ অথ 
বাতপৈত্তিকরে | সংল্উদোষেষু হিতং 
২হউনথ পাচনহ ॥ বিশ্বান্বতাবদভুনিম্বৈঃ 

পঞ্চমুদদীসমন্থিতৈঃ | কৃতঃ কষায়ে। হল্তযাশু 
বাতপিত্তোন্ডবহ ভ্রধ ॥ নবান্বং ॥ ৩৩ ॥ 
ভ্রিফলাশাম্মলীরান্নারাজবৃক্ষাটনরযকৈঃ । 
শত হরেভূর্ণং বাতপিত্তোশবং জ্বরং ॥ 
ভিফলাদি ॥ ৩৪ ॥ কিরাততিভ্তকং মুস্তং 
ভ্রাঙ্গামামলকীং শটাং। নিফাথ্য পিভা- 
নিলজে কথিত সগুড়ং পিবেহ কিরাত- 
তিক্তকাদি ॥ ৩৫] নিবিদ্ধিকাবলারাহ্কা- 
আয়মাগাস্ৃতামুতৈ:। সসৃরবিদলৈঃ কাখো 
বাতপিত্রহৎ জয়ে £ নিদিদ্িকাদি ৩৬. 
শুড়ুটন পর্পটহ মুস্তহ কিরাতহ বিশ্ব- 
হষভং। বাতপিভহ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্র- 
মিলত শুভহ ॥ পঞ্চভত্রহ ৪ ৩৭ ॥ মধুকহ 

২২১২. পাঁচনং 

শারিবে দ্রাক্ষা মধূকং চন্দনোত্গনং। 

কাশ্দুরী পদ্মকং লোগ্রং ভ্রিফলং পন্প- 

কেশরৎ ॥ পরূষক্ৎ মুণালঞ্চ শ্যাসেছুতম- 

বারিশি। মধুলাজসিতাধুক্তং তৎ পীতং 

ব্যুষিতৎ নিশি ॥ বতিপিতৃছুরদাহং তৃষা" 
ুচ্ছাবমিভ্রমান্। শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীু 

তানিব মারুতঃ ॥ মধুকাদি | ৩৮11 

অথ পিত্্নৈপ্লিকভ্বরে | পটোলং চদনং 

মুব্বাতিক্তাপাঠাম্তাগণঃ। পিতশ্রেগসানিন' 

চ্ছদ্দিভ্বরকওবিষাপ্হঃ ॥ পটোলাদি 7৩১ 
গুড়চীনিম্বধন্তাকং পন্মকৎ রক্তটন্দনং। 
এষ সর্ববজ্ববান্ হক্তি গুড়ুচ্যাদিস্ত দ্ীপনঃ॥ 

হুল্লাসারোচকচ্ছদ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ | 

গুডূচ্যাদি॥ ৪০ ॥ কিরাতং নাগরং মুন্তং 
গুড়ুচীঞ্চ কফাধিকে। পাঠোদীচ্যযুণানৈস্ত 
সহ পিতাধিকে পিবেৎু॥ চাতুর্ভ্রকগাঠা" 
সণ্ডকৌ ॥৪১॥ ৪২ ॥ গুড়,চী চন্দনং 

পদ্মৎ নাগরেন্দ্রযবাসকং | অভয়ারথধো' 

শীরং পাঠ ধান্যাব্দরোহিমী ॥ কষায়ং 

পায়য়েদেতৎ পিপ্রলীচ্র্ণসংযুতং । পি 

শ্লেম্নহরং তক্দ্রাপিপাসাদাহনাশনং ॥ বি: 

সুত্রানিলবিউন্তত্রিদোবপ্রভবস্য চ ! ডু 
চ্যাদিগণো হোষ পাঁচনো৷ দীপনঃ পরঃ1 
গুড়ুচ্যাদিগণঃ ॥ ৪৩ ॥ কন্টকার্যযদ্ৃতা 

ভারী নাগরে ্ ুঘবাণকৎ। ভুনিশ্বং চন্দনং 
বুস্তৎ পটোলৎ কটুরোহিণী ॥ কথায় পা 
যেদেতহ পিত্শ্লেরদ্বরাপহহ ॥ দাহতৃক্" 
রুচিচহদ্দিকালহৃৎ পারবশুলছুৎ £ কষ্ট 
কার্যাদি ॥ ৪৪ 7 সপ্রপুষ্পবাসায়া রসঃ 
ক্ৌত্রসিভাহুতঃ1 কফপিতভ্রং হি 



*. পাচনহং ২২১৯৩ চনহ 

সাশ্রপিত্তং সকামলৎ 7 বাসাদি [৪৫1 

পৃটোলৎ পিচুমর্দিশ্চ ভ্রিফলা মধুকৎ বল!। 

সাধিতোহয়ৎ কষায়ঃ স্যাঁৎ পিত্তশ্রেক্সভবে 

ভ্বরে। পটোলাদি ॥ ৪৬ ॥ 'গুড়ুচীনদর- 
যবারিষ্টং পটোলং কটুরোহিণী। নাগরং 
চন্দনৎ, যুক্তৎ পিগ্পলীচূর্ণসংযুতং ॥ অস্ৃতাঁ 

. ক ইত্যেষ পিত্তশ্লেক্সভ্বরাপৃহঃ। হৃললাসা- 

--রোচকচ্ছদ্দিতৃষ্ণাদাহনিবারণঃ ॥ 'অস্থতা- 

:সকৎ ॥ ৪৭ পটোলব্বধান্যাকমুদগা- 
" মলকচন্দনং | পৈত্তিকে শ্রেম্সপিতোখে 

ভ্বরতৃট্ছদ্দিদাহনুৎ ॥ পটোলাদি ॥ ৪৮ 

-  ক্ষুদ্রান্থৃতাভ্যাৎ সহ নাগরেণ সপুক্ষরঞ্চেতি 

, কিরাততিজ্তৎ ৷ পিবেৎ কথায় ত্বিহু 

পঞ্চতিজ্তৎ ভ্রং নিহস্ত্যক্টবিধং সমগ্রৎ 

ক্ষুদ্রাদি ॥.৪৯ ॥ ক্ষ ॥ অথ বাঁতশ্লেত্সিক- 
ভরে! দীপন কফবিচ্ছেদি বাতপিন্তানু-, 
লোমনং। ভ্বরত্পং পাঁচনং ভেদি শৃতং 

১. ধান্যপটোলয়োত ॥ ধান্যপটোলহ ॥ ৫০ ॥ 

. , যুস্তনাগরভূনিম্বং ভ্রয়মেতভ্রিকাধিকৎ | 
কফবাতপ্রশমনৎ পাচনহ জ্রনাশনহ1৫১॥ 

পিগ্ললী পিগ্পলীমূলৎ চব্যহ চিত্রকনাগরৎ। 

, দীপনীয়ঃ শৃতে। বর্গ: কফনিলগদাপহঃ ॥ 

- পঞ্চকোলৎ ॥ ৫২ ৪ পিপ্ললীভিঃ শুভ 

তোয়মনভিষ্যন্দি দীপনহ 1 বাতশ্রেয়- 

বিকারত্বং শ্রীহহ্বরবিনাশনং £ পিপ্পলী- 

কাথঃ [৫৩৪ আরথধপ্রন্থিকমুস্ততি কত" 
হুরীতকীভিঃ কৃথিতঃ কষায়ঃ 1 সানে 

নশুলে কফবাতযুক্জে জুরে হিতো দীপন- 

পাচনশ্চ £ আরঘধাদি ৪ ৫৪ কুত্রান্বতা- 

নাগরপুকরাহায়ৈত.কৃতঃ কষায়ং কফ- 
৪6 

মারুতোভরে ! সশ্বাসকায়ারুচিপার্বরুক্- 

করে সুরে ভ্রিদোষপ্রভবে চ শস্যতে ॥ 
ক্ুব্রাদি ॥ ৫৫ ॥ দশম্ুলীরনঃ পেয়ঃ কণা 

যুস্তঃ কফানিলে । অবিপাকেহতিতজ্জরায়াঁ 

পার্বরুক্শ্বাসকালকে ॥ দশমূলং £ ৫৬ ॥ 

মুস্তৎ পর্পটকৎ শুঠী গুড়,চী সছুরালভ!। 

কফবাতারুচিচ্ছ্দিদাহশ্বাসছরাপহা  ॥ 

মুস্তাদি ॥ ৫৭ ॥' দারুপর্প টভার্গ্যব্ববচা- 

ধন্যাককট্ফলৈ:। সাভয়!বিশ্বপৃতীকৈঃ 
* ঝনখে। , হিস্ুমধুৎ্কুটঃ ॥ কফবাতজরে 
পীতে! হিকাশ্বাসগলগ্রহান্। কাসশোষ- 

প্রসেকাংশ্চ হন্যাৎ তরুমিবাশনিঃ ॥ 

দার্ববাদি ॥ ৫৮॥ ক্ষ 7 অথ ভ্রিদোষজভুরে । 

পঞ্চমূলীকিবাতাদির্গগ্রো যোজ্যন্ত্রিদোষজে। . 
পিত্বোৎথকটে চ মধুন! কণয়! চ কফোঁৎ 

কটে ॥ চতুর্ভদ্রপঞ্মূলৎ ॥ ৫৯ | বিশ্ব- 
শ্েণাকগান্তারীপাটলাগণিকারিকাঃ ॥ 

দীপনহ কফবাতদ্ং পঞ্চমূলমিদৎ মহৎ ॥ 

বৃহৎপঞ্চমূলী ॥ ৬০ ॥ শালপর্ণী পৃষ্সিপর্ণী 
বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরং ।. বাতপিত্বন্বরহরং 

কনীয়ঃ পঞ্চমূলকহ ॥ স্বল্নপৃঞ্চমূলী ॥ ৬১ ॥ 
উভয় দশমূলঞ্চ সন্গিপাতজ্বরাঁপহৎ £ 

কাদে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াৎ পার্খশুলে চ 

শস্ততে ॥ পিপ্ললীচুর্ণসংবুক্তৎ কণ্ঠহৃদ্গ্রহ- 

নাশনহ 1 দশসুলং £ ৬২ $ চিরহ্বরে বাতি- 

কফোন্বণে বা ত্রিদোষজে বা! দশবুলমি শ্রঃ। 

কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্য শুদ্ধাথিনে 

বা ভ্িরতা বিমিশ্রঃ ॥ চতুর্দশাহ্গৎ হ ৬ত 

দশযূলৎ শা শুহ্গী পেবকরহ সভুরালভহ ॥ 
ভারী কুটঙ্গবীজঞ্চ পটোলিং কটুবোহিগ্ব £ 
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কাঁদাজীর্দাকুচিশ্বাসন্বৎ পাঙুক্রিমিরোগ- 
নুত,॥ ৭৮ ॥ ক্ষ ॥ অথ সম্তভতাদিজ্বরে 

মধুকৎ চন্দনং সুস্তৎ ধাত্রী ধান্যমুশীরকং । 

ছিম্োন্উবা পটোলঞ্চ কাথহ ফমধুশর্করৎ ॥ 

জ্বরৎ পঞ্চবিধহ হন্যাৎ বন্ততাদ্যং সদা 

রুণহ। বাঁতিকৎ পৈতিক্ৈৰ শ্লেমিকৎ 
সান্নিপাতিকং ॥ ,আমৎ বিপাচয়ত্যাশু 

নিরানৎ 'শময়ত্যপি | মধুকাদ্যৎ 7 8৯ ॥ 

কলিঙ্গকাঃ পটোলস্ত পত্রং- কটুক- 
. রোহিমী ৫৮০ ॥- পটোৌলং শারিবা যুস্ত 

পাঠা কটুকরোহিণী /৮১| নিম্বংপটোলং 
্রিফলাং ম্বদ্বীকাৎ যুস্তবুসকৌ ॥ ৮২ ॥ 

কিরাততিক্তসমৃতা২ চন্দন বিশ্ব 
, ভেষজ ॥ ৮৩ ॥-গুড়ু্য। মলক মুস্ত৮৪ 

. মর্ঘল্লোকসমাপনাই । কষায়াঃ শময়ন্তাশ 

পঞ্চ পঞ্চবিধান্ ভ্রবাঁন্॥ সন্ততৎ সততা- 

হোছ্যত্ৃতীয়কচতূর্থকান্ | গুড়ুচীঘুস্ত- 

ধাত্রীণাৎ -কষায়ম্বা সমাক্ষিকং ॥. মুক্তা 

“ মলকগুড়ুচীবিশ্বৌষধকণ্টকারিকাকাথঃ 1 
পীতঃ সকণাচুর্ণঃ সমধুবিষমন্্রবহং হত্তি ॥ 
যুস্তাদি ॥ ৮৫ 0 % অথ ভৃতীয়ক- 

ভ্ববে ॥ মহৌধধাস্বতামুস্তচন্দনোশীরধান্য- 
, " কৈঃ | ক্কাথস্ভুতীঘকৎ হত্তি. শর্করামধু 

যোজিতঃ ॥ মহৌষধাদি ॥ ৮৬ ॥ ক ॥ 
অথ চাতুর্থকভ্ববে ৷. বাসাধাত্রীস্থিরাদারু- 

.পথ্যানাগরমাধিতঃ ! মিতামধুযুতই ্কাথণ 

 স্চাতুর্থকলিবারণঃ 7৮৭: ,ইতি অ্বরাধি- 

কাষঃ। ৯ ॥ অথ জ্বরাতীসারে |, পা 

ঠেজ্দববভূনিম্বযুত্তপর্পটকাম্বতাঃ 1 জয়- 

..স্যাসমভীমারহ, সঙ্গরঘ নন্হৌষধা ঘ 

; পেঠাদি ॥ ৮৮ ॥ নাগররাতিবিষাযুকততুনিন্যা 

মৃতবৎসকৈ2। নর্বহ্ববহরঃ কাথঃ সব্বাতী- 
সারনাশনঃ॥ 'নাগরাদি- ॥ ৮৯, ॥. হ্রীবে- 

রাতিবিষানুস্তবি্বধান্যকনাগরৈঃ। পিবেশ 

পিচ্ছাবিবন্ধপ্বং শুলদোষামপাঁচনৎ ॥ 

বরক্তং হস্ত্যতীসারং সম্বরং বাথ বিভ্বরৎ॥ 

ভরীবেরাদি ॥ ৯০ ॥ গুড়ুচ্যতিবিষাধান্য- 

শুগ্রীবিন্বাব্ববাঁলকৈঃ |. পাঁগভূনিম্বকুটজ- 
চন্দনোশীরপত্মকৈঃ॥ কষায়ঃ শতলঃ পেয়ো 

- জবধাতীসারশান্তয়ে | হৃললাসাঁরোচিকচ্ছদ্দি- 

২" পিপাসাদাহনাশনঃ॥ বৃহদ্গুড়ুচ্যাদি॥৯১] 

.উদীরং বাঁলকং দুস্তৎ ধন্যাকং বিশ্বভেষজং 

' সমঙ্গা ধাতকী লোগং বিন্বৎ দীপনপাঁচনহা 

হস্ত্যবোচকপিচ্ছামৎ বিবন্ধৎ সাতিবেদনৎ। 

সশোধিতমতীসারং সম্বরৎ বাথ বিজ্বরং ॥ 

উশীবাদি॥ ৯২ ॥ পঞ্চঘুলীবলাবিল্বগুড়,চী- 
যুস্তনাগরৈঃ। পাঠাভুনিক্্রীবেরকুটজত্বকৃ- 
ফলৈঃ শৃতৎ ॥ হত্তি অর্বানতীসারান্ ভবর- 
দোঁষং বমিং তথ! সশুলোপদ্রবং শ্বামং 

কানং হন্যাৎ হুদারুণং ॥পঞ্ঘূল্যাদি 1১৩॥ 

কলিঙ্গাতিবিষাগুগ্ীকিরাতাদ্ুবাঁদকং 
. জ্বরাতীসারসন্তাপৎ নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥ 

, কলিঙ্কাদি ॥ ৯৪ বতস্কম্য ফলং,দাঁরু 

.বোহিণী গজপিপ্লী | বহুসকাদি ৯৫ | 

. স্বদংষ্রা পিপ্ললী ধান্যৎ বিদ্বৎ-পাঠা যমা- 

নিকা £ শ্বদং্রাদি ৯৬ ঘ ছাবপ্যেতে 

সিদ্ধিযোগে শ্লোকার্ধেনাভিভাবিতো। | 
ভ্ববাতীনারশমর্নৌ। বিশেদাদ্রীহনাশনৌ। ৫ 
নাগরাপিতভূনিদ্ববিন্ববালকবহসকৈঃ। লন্থু- 
স্তাতিবিযষোশীরৈতর্রাতীসারনুজ্জলহনাগ আ্ণা 
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৯ 

রাদি ৯৭ মুস্তকবিন্বাতিবিষাপাঠাতৃণিম্ব- 
বৎসকৈঃ কাথঃ। মকরন্দগর্তযুক্তে ভ্রাতি- 
সাঁরৌ জয়েদেবারে ॥ মুস্তকাদি ॥ ৯৮ ॥ 

ঘন্জলপাঠাতিবিষাপথ্যোৎ্পলধান্যরোহি- 
নীবিশ্বৈত। সেব্দ্রযবৈঃ শৃতমস্তঃ সাতীসারং 
ভ্বরং জয়তি ॥ ঘনাদি ॥ ৯৯ ॥ দশঘূলী- 
কষায়েণ বিশ্বক্ষমমৎ পিবেৎ 1 জ্বরে 

চৈবাতিসারে চ শোঁথে গ্রহণীগদে ॥ দশ- 
মুলুগী ॥ ১০০ ॥ কিরাত ম্ৃতাবিশ্ব- 
চন্দনোদীচ্যবৎসকৈ:। শোথাতীসারশমনং 
বিশেষাৎ ভ্বরনাশনং ॥ কিরাতাঁদি 1১০১ 

ইতি জ্বরাতীসারাধিকারঃ ॥ * ॥ অথাতী- 
সারে ধান্যকং লাগরং মুস্তং বালকং 

বিন্বনেব চ। আঁমশুলবিবন্ধপ্বং পাচনং 
বহ্ছিদীপনৎ ॥ ধান্যপঞ্চকং ॥১০২॥ ইদং 
ধান্যচতুক্ষং স্যাৎ পৈত্তে শুধীং বিন! 
পুনঃ ॥ ধান্যচতুক্ষৎ ॥ ১০৩ ॥ কঞ্চটদাড়িম- 
জঙ্ষুশূলউকপত্রবিল্বস্রীবেরৎ |. জলখর- 
নাগরসহিতৎ গ্রঙ্গামপি বেখিনীহ রুন্ধ্যাৎ! 

কপ্চটাদদি॥ ১০৪ ॥ কিরাততিত্তকং যুন্তং 

বসকং সরসাগনং। পিবেৎ পিতাতি- 
সার্সং সাক্ষৌত্রৎ বেদনাপহ্ং ॥ কিরাত- 
তিক্তকাদি ॥ ১০৫ & কুটজতকৃফলৎ মুস্তৎ 

সনথয়িত্বা জলং পিবেৎ ॥ অভীসারং 

জয়েদাণ্ড শর্করাসধুযোজিতং ॥ কুট- 
জাদি ॥ ১০৬ ॥ বিহ্চ্তাস্থিনিরৃহঃ পীতঃ 

সাক্ষদ্রশর্করং ॥. নিহন্যাচ্ছদ্যতীমারং 
বৈশ্বানর ইবাহতিং বিশ্বাদিকাঁথ: 0১০৭? 
পটোলিযবধন্যাকর্াখঃ পেয়ঃ হশতলঃ। 
শর্করামগুসংমিষ্রশ্ছগ্ঠিভীবারনাশনঃ টু 

পটোলাদিককাথঃ 1১০৮1 কুটজং দাড়িমং 

সুস্তং ধাতকী বিলুবালকং ৷ লোএচন্দন' 
পাঠাশ্চ কষায়ং মধুন! পিবেৎ ॥ মানে 
সশূলে রক্তে চ পিচ্ছাআাবে চ শস্ততে। 

কুটজাদিরিতি খ্যাতিঃ সর্ববাতীসারনাশনঃ॥ 

কুটজাদি ॥ ১০৯ ॥ সমঙ্গাতিবিষাঁ মুস্তং 

বিলুৎ স্ত্রীবেরধাতকী 1 কুটজন্ববৃফলং 
বিশ্বং বুথ সর্ববীতিসারনূৎ্ৎ ॥ সম" 
সাদি ॥ ১১০ ॥ কুটজত্বক্ক্ৃতকাথো ঘনী 

ভূতঃ স্থশোৌভনঃ। লোহিতোইহতিবিষাযুঃ 
সর্বাতীসারনাশিন॥ কুটজদ্াাথঃ[ ১১১৪ 
সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিন্বঃ গোদীগ" 

মুস্তৈশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ। সামে শশুলে য 

শোণিতে চ চিরপ্রত্বতেইপি হিতোংতি 
সারে ॥ বকাদি ॥ ১১২॥ কযা মুনা 

পীতন্ুচো দাঁড়িমবৎ্নকাৎ। দদ্যো জরে 
দরতীসারৎ সরক্তৎ ভূর্নিষারণং | কুট 
দাঁড়িমং ॥ ১১৩৪ %॥ অথ গ্রহণ্যাং । 

গ্রহণীমাশ্রিতং দোঁষমতীসারবদ1চরেত। 

অতীসারোভ্তবিধিনা তন্তাদঞ্চ ' বিপা" 
চয়ে ॥ নাগরাতিবিযাযুস্তকাথঃ স্যাদা' 
পাঁচনঃ | নাগরাদি | ১১৪ 1, | অথাগি' 

মান্দ্যে এ বিশ্বাভয্াগুড়,চীনাং কষায়েণ 
ষড়বণৎ | পিবেৎ ল্লেঙ্গণি মন্দেই 

স্বক্পন্রস্থরভীকৃতৎ ॥ পঞ্চকোলং ধা 
মরিচং ফড়ুযণঘুদা্তত |. বমডুষণ 
বিশ্বাদি ॥১১৫৪%॥ অথামাজীর্থে ধান 

নাগরসহদিদ্ধং তোয়ং দদ্যাদিচক্ষণঃ | 
আমানীর্পপ্রশমনৎ দীপনহ বর্তিশোধনহ ॥ 

ধান্যতুগ্রী ॥ ১১৬ হক্গ চঅথ পাণুরোগে। 



গাচমৎ ২২১৭ গাঁচনৎ 

ফলক্রিকা মৃতাবাসাতিত্াভুনিম্বনিক্বজঃ 1. 

ক্কাথঃ ক্ষৌন্রযুতো। হন্যাৎ পাঁগুরোগং 
সকামিলং ॥ ফলত্রিকাদি | ১১৭ ক্ষ অথ 
রক্তপিত্তে । জলৎ খব্জুরযৃদ্বীকামধুকৈঃ 

মপরূধকৈঃ। শৃতশীতং প্রযোক্তব্যৎ তর্প- 
গার্থৎ দশর্করং | খর্ভুবাদিজল্হ 1১১৮৭ 

অথ রাঁজযক্ষমণি | ধন্য(কপিপ্ললীবিশ্বদশ- 

'মুলীজলং পিবেৎ | ' পাখশুলভ্বরশ্বাসপীন- 
বাদিনিবৃতয়ে ॥ ধন্যাকাদি | ১১৯ ॥ অশ্ব- 
গদ্ধাযৃতাভীরুদশসুলীবলা বৃঘাঃ। পু্করাঁতি- 

বিষে স্ন্তি ক্ষয় ক্ষীররসাশিনং । অশ্ব- 

গম্ধাদ্ি | ১২০ ॥ দশমূলবলারাম্নাপুফর- 
হ্থরদারুনাগরৈঃ কথিতৎ। পেযং পার্খাংস- 
শিরোরুক্ক্ষতকাসাদিশন্তয়ে সলিলঙ ॥ 
দশমূলাদি ॥ ১২১॥ ইতি রাজযন্মবাধি- 
কারঃ|%॥ অথ কামে। পঞ্চমূলীকৃতঃ কাঁথঃ 
পিগ্ললীচুর্ণসতযুতঃ। রসান্নগশ্থতো নিত্যৎ 
বাঁতকাসমুদস্ততি ॥ পিপ্নলীচূরণযুক্তপঞ্চ 

মূলী ॥ ১২২ ॥ পৌঁঞ্ধরং কট্ফলং ভারী 
পিপ্ললীবিশ্বনাধিতং। পিবে কাথং কফো- 

দ্রেকে কাসে শ্বাসে চ হদ্গ্রহে ॥ পৌক্ষ- |. 
রাদি॥ ১২৩ £ পিগ্নলীচুর্ণসংযুক্তৎ দশ- 
যুলীজলৎ পিবেছ ॥ পিক্পলীচূর্ণযুক্তদশ- 
মুলী ॥ ১২৪ ॥ কট্ফলৎ কতৃণৎ ভার্গী 
মুস্তৎ ধান্যহ বচাভয়!। শৃর্গট পর্পটকৎ 

"শুঠী সরাহ্বঞ্চ জলে শুতহ ঢ নধুহিন্গুযুতং 
পেয়ং কাঁসে বাতকফাঁত্রকে! কণ্ঠরোগে 

সুখে শুলে শ্বীসহিক্কান্বরেযু চ॥ কট: 
ফলাদি 7 ১২৫ ॥ কণ্টকারীকৃতঃ ক্ষাথঃ 
সরুষঃ মর্ববকাসহা। কৃষ্টকারীকাথ:£১২৬॥ 

৪৬ 

. ইতি কাসাধিকারঃ ?%[ অথ হিকায়াং । 
অস্থতানাগরফন্ীব্যাত্রীপর্ণাশসাধিতকাথ। 
পীতঃ স্কণাচরণঃ কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু 
অসৃতাদি ॥ ১২৭ ॥ দৃশমূলী কথায় পু" 

রেণাবচুর্ণিতঃ। কানশ্বানপ্রশমনঃ পার্খন 
হচ্ছুলনাশনঃ কুষ্ঠচুরণযুক্তদশমূলী ॥১২৮॥ 
কুলথনাগরব্যাম্্ীবাঁসাভিঃ কথিতং জলং। 
পীতৎ পুফ্ধরসংযুক্তং হিকাখাসনিবারণং॥ 
কুলখাঁদি 7১২৯ £ শূঙ্গীমহৌষধকণাঘন- 
গৌফরাণাং চূর্ণৎ শটীমরিচশকরয়! বি- 
মিশ্র কাথেন পীতমস্থতার্যপঞ্ষুল্যাঃ 
শ্বাসং ত্রাহেণ বিনিহস্ততিদোষমুগ্রৎ ॥ 

শৃঙ্গ্যাদি ॥ ১৩০ ॥ ইতি হিহ্কাশ্বাাধি- 
কারঃ ॥ * | অথ ছর্দ্যাং | কঘায়ে! ভূষট- 
ঘুদগম্ত সলাজমধুশর্করঃ | নিহন্যাচ্ছাদ্যিতী- 

সারং বৈশ্বানর ইবাহৃতিং॥ ভূষটমুদগ্র- " 
কষায়ঃ ॥ ৯৩১ ॥ গুড়ুচীত্রিফলারিষ- 

' পটেটেল্ঃ কথিতৎ পিবে। পৌন্রযুক্তং 
নিহন্ত্যাড ছদ্দিং পিভাসন্তবাহ । গুড়, 
চ্যাদি ॥ ১৩২ ক্কাথঃ পর্গটজঃ পীতঃ 
সক্গৌত্রশ্ছদ্দিনাশনঃ[ পর্ণ টকাথ:৫১৩৩। 
কুৃতং গুড়ুচ্যা বিধিব, কষায়ং হিম- 

সংজ্ঞিতহ ॥ তিস্থ্যষপি ভবে পথ্যৎ 

মাঞ্ষিকেণ সমাধুতৎ ॥ দ্রব্যাদাপোথিতা- 

. ভোয়ে প্রতপ্ডে নিশি সংস্থিভাৎ। কযায়ো 

যোইভিনির্যাতি স শ্ীতঃ সমুদ্বাহতঃ ॥ 

গুড়চীপ্ীতকষায়ঃ ৪ ১৩৪ ] ভফলন্ত 

গুড়ুচ্যা। বা কষায়ো নধুসংফুতঃ) পেয়- 
স্ছদ্দিত্রয়ে ঈতো! দূর্বা ব। তথুলাদুনা ॥ 

বিহুমূল গুড়ুচীকষায়ো। ১৩৫ ৪ জঙ্থাত্র 



পাচনধ ২২১৮ - পচন 

পললবগবেধুকধান্যসেব্যহ্রীবেরবারি পিবতো 
মধুনালমলৎ । ছদ্দিং প্রয়াতি শমনং ত্রি- 

স্থগন্থিযুক্তা লীঢ়া নিহস্তি মধুনাথ ছুবা- 
লভা বা ॥ জন্দিবারি॥ ১৩৬ ইতি 
ছর্দ্যধিকারই 1 %॥ অথ সূচ্ছাযাং | মহৌ- 
ষধাযৃতাক্সৌদ্রৎ পৌক্রৎ শ্রস্থিকোঞ্তবং | 

পিবেৎ কণাযুতৎ ক্বাথং মৃচ্ছ। যেষু গদেষু 
চ॥ মহৌষধাদি.| ১৩৭ ॥ পিবেদুরালভা- 
ক্কাথৎ সদ্ধতং ভ্রমশান্তয়ে ॥ ছুরালভা- 

বাথঃ ॥ ১৩৮ ॥ ইতি মৃষ্াধিকারঃ ॥ক% ॥ 

অথোম্মাদে । দশসুলান্বু সন্ধতৎ যুক্তং 
মাংনরসেন বা। সসিদ্ার্থকচূর্ণৎ বা 
পুরাণৎ বৈককং দ্বতৎ ॥ দ্বতাদিযুক্তদশ- 
মূলং ॥ ১৩৯ ॥ ক্ষ ॥ অথাপন্মারে । হৃৎ- 

কম্পোহক্ষিকরজা মহ্য স্বেদো হন্তাদি- 
শততা । দশমূলীজলং তস্য কল্যাণাজ্যঞচ 
যোজয়েত। দশযুলীকল্যাণঘ্বতে)1১৪ ০ 
অথ বাতিরোগে । পঞ্চযূলীকৃতঃ কাণে। 
দশমৃলীকৃতোহথব|। দক্ষঃ স্েদক্তথা নস্যং 
মন্যাস্তস্তে প্রশস্যতে ॥ পঞ্চমূলীদশদূলী- 
স্বাথে। ॥ ১৪১ ॥ অদ্দিতে নবনীতেন 
খাদেম্মােগুবীং নর 1 ক্ষীরমাংসরটৈ- 

ভুত দশমুলীজলৎ পিবেং ॥ দশ- 
সবুলী 7১৪২৪ মাহবলাশকশিম্াকতৃণ- 

রা্গাম্থগন্ষোরবুকাণহ । কাধো নস্য- 

নিীতে রামঠলেবণাহিতঃ কো; অপ- 
হরতি পক্ষবাতং মন্যান্তন্তং সকর্ণনাদ- 

কহ । ছুচয়মদ্দিতবাহহ সত্তাহাজ্জয়তি 
চ্াবশচহ & মাযবলাদি £ ১৪৩ হ হশুদুলী- 
বলামাধবাধং হৈলাজ্যনিশ্রিতং তি মায়হ 

রখ 

২ শার্ট শী শী শশী শ্রী শীট 

শী শাাশাশাশীটী 

ভুভা পিবেশ্নস্যৎ বিশ্বচ্যামব্বাহুকে | 

দশসূল্যাদি ॥ ১৪৪ ॥ মাষাআগুগুকৈর€- 

বাট্যালকশৃতৎ পিবেছু। হিহসৈম্ধবদং" 
হুস্তৎ পক্ষাঘাতনিবারণং ॥ মাযাদি১৪৫৫ 

বাতক্ৈর্শমৃল্যা চ নরৎ কুজজমুপাচরেৎ। 
বাতদ্বগ্রপদশমূলীকষায়ৌ। ॥ ১৪৬ ॥ দশ 
ঘুলী বলা রান্ন। গুড়ুচী বিশ্বভেষজং। 
পিবেদেরগুতৈলেন গৃপ্রমীগ্জগনুযু ॥ 
এরগুতৈলযুক্তদশদূল্যাদি॥ ১৪৭ ॥ শেফা 
লিকাদলকাথো স্বদ্প্নিপরিসাধিতঃ দুর্বারং 

গৃপ্রসীরোগৎ পীতনাত্রৎ সধুদ্ধরেহ | 

শেফালীকাথঃ ॥ ১৪৮ || পঞ্চমূলীকযাধন্ত 

রুবুতৈলবিমিশ্রিতহ | ত্রিরৃতৈর্বাথধ 

যুক্তৎ গৃপ্রসীগুল্মশূলন্ুৎ ॥ এরগতৈল' 
যুক্তপঞ্চমূলী ॥ ১৪৯॥ দশমুলীবযায়েণ 

পিবেছা নাগরাস্তসা। কটাশুলেমু সর্কেযু 
তৈলমেরগুসম্তবহ ॥ এরও তৈলযুক্তণশ' 
যুলী শুঠীকাখ ১৫০] গুগৃগলুং ক্রোইু 

শর্বেতু গুড়,চীত্রিফলান্তপা । ক্ষীরেশৈরগ 
তৈলক্ছ। পিবেদা বৃদ্ধদারকং ॥. গগ্৫লু 
যুক্তগুড়ুচীত্বিফলাকাখঃ ॥ ১৫১ ইতি 
বাতব্যাধ্যধিকারঃ ॥ * ॥ অথ বাতরতে। 

অন্নতানাগরধন্যাককর্ষত্রয়েগ' পাচনক* 
সিদ্ধৎ। জন্মতি সরক্তং বাতহ সাম 

হুষ্ঠান্যশেষাণি অস্রতাদি 7 ১৫২ 7 বত 

সাদলুযুতবঃ হাথ: পীতো। গগৃগুলুদহ 
সুতঃ । সমীরণনমাবুজহ শোবিতহ মহ 
ধাবয়েহ ॥ বহসাদনীকাপঃ ৮১৫৩ 1 

বাসাগুড়়টাচহরহুলানামেরগুতৈলেন পি 
বে কযা £তসেপু সর্বদা্গভসপ্যশেে 



পাঁচনহ 

জয়েদস্থপ্বীতভবং বিকার! বাসোদি/১৫৪॥ 

লীু! মুণ্তিতিকাচূর্ণ মধুনর্পিঃসমন্বিতহ। 
ছিন্নাককাথং পিবন্ হন্তি বাতরক্তৎ হ্ুছু- 

স্তর ॥ গুড়চীকাথঃ ॥ ১৫৫ ॥' তিত্রো- 

ইগবা পঞ্চ গুড়েন পথ্য! জগ্ধু। পিবেচ্ছি্ন- 

রুহাকষায়ৎ | সবাতরভ্তৎ শময়ভুরদাণ- 
মাজানুসংস্থ্চ নিহস্ত্যবশ্টং ॥ গুড়ুচী- 
কষায়ঃ' | ১৫৬ ॥ ইতি: বাতিরক্তাধি- 
কারঃ ॥,* ] অথোরিত্তস্তে। শিলাজতুং |. 
গুগ্গুলুন্ব! পিপ্ললীমথ নাগরং | উত্তপ্ত 
পিবেমুত্রৈদ্শমুলীরসেন বা ॥ শিলাজ- 

ত্বাদিযুক্তদশবুলী ॥ ১৫৭ ॥ ভল্ল(তকা মৃত" 

শুগ্দারুপথ্যাপুনর্নবাঃ ॥ পঞ্চসূলীঘয়ো- 
ন্মিশ্রা। উরুত্তস্তনিবারণাঃ ॥ ভল্লাত্ত- 

কাদি ॥ ১৫৮ ॥ পিপ্ললী পীপ্ললীমূলৎ 

ভল্লাতক্ষাথ এব খা ।' কক্ষো৷ বা পমধূর্দে় 
উররন্তত্তবিনাশনঃ ॥ পিপ্রল্যাদি ॥ ১৫৯ ॥ 

ইত্যুরুন্তস্তধিকারঃ, ॥ *্ ॥ অথামবাতে । 
শটাশুঠযভযা চোগা। দেবাহ্বাতিবিষা- 
স্বতা।, কষায়মামবাতস্য পাচনহ বক্ষ 

ভোজনহ ॥ শট্যাদি ১৬০ ॥ শুটা বিষৌ- 
বধ কন্ষৎ .বর্ষাভর্াথসংযুতং ॥ সপ্ত- 
রাত্রং ” পিবেজ্জন্তরামবাতবিপাচনহ 
পুনর্নবাক্ষাথঃ॥ ১৬১ ॥ দ্শস্ুলীযুতৈরশু- 

বাশ্বানাগরদারুভি:1 কাখোরুবুকতৈলেন 
আহ হন্তান্লৎ গুরু ॥. রাস্াদশ- 

সুলহ 7-১৬২ ৪ দশমুলীকষায়েণ, পিবেছা! 

. নাগরাস্তম!। কুক্ষিবস্তিকটাশূলে তৈল- 

ঘেরশুসন্তবং& এর শুতৈলবুক্তদশগুলশুঠী- 
বাখো ॥ ১৬৩ ॥ ঝ্লুস্াৎ গড়ের 
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দেবদারু মহৌষধ 1 পিবেহ: সব্বা্- 
বাতে চ সামে নন্ধ্স্থিমভ্জগে ॥ রানা 
পঞ্চকহ £ ১৬৪ ॥ বাক্নামৃতারথধদেবদারু- 

ভ্রিকণ্টকৈরগুপুনর্নবানাঁৎ | ক্ষাঁথং পিবে- 

মাথরচূর্ণমিশ্রং  জঞ্যোরুপৃষ্ঠত্িকপার্খ 
শলী ॥ রাস্নাসপ্তকৎ ॥ ১৬৫ ॥ শুঠীগোঙ্গু- 

রকক্াথঃ প্রাতঃ প্রাতনিষেবিতঃ। সামে 
বাতে কটাশুলে পাচনো কুকৃপ্রণশনঃ ॥ 
গোস্ষুরতুগ্রী ॥ ১৬৬ ॥ আমবাতে কণা- 

যুক্তৎ দশমুলীজলং পিবেৎ। কণাযুক্ত- 

দরশমূলী 7 ১৬৭ ॥ ইত্যাঁমব!তাধিকারঃ 141 
অথ শুলে। বলাপুনর্ন বৈর গুবৃহতীদ্য়- 

গোক্ষুরৈঃ॥ সহিঙ্থু লবণং পীতৎ সদ্যো 
বাতরুজাপহং ॥ বলাদি ॥ ১৬৮ ॥ বিশ্ব- 

মেরগুজং মুলং কাঁথং পীত্বা জলং পিবেৎ। 
হিছ্ুদৌবচ্চলোপেতৎ সদ্যঃ শুলনিবা- 
রণহ ॥ বিশ্বাদি | ১৬৯॥ হিচ্ছুপুকর- 
সুলাভ্যাৎ হিঙ্কুসৌবর্চলেন বা । বিশ্ববৈর - 
ববকুথঃ সদ্যঃ শুলনিবারণঃ ॥ হিচ্ছু- 

পুক্করসূলযুক্তবিশ্বৈরগুববন্ধাথঃ ॥ ১৭* ॥ 
তদদ্রবুষবকাথে। হিচ্কুসৌবর্চলাগ্বিতঃ | 
কুববাদি 7 ১৭১ ॥ বৃহত্যে। গৌগ্ুরৈরওু- 
কুশকাসেক্ষুরালিক!ঃ । পীতাঃ পিনতভবং 
শুলং সদ্যে। হন্তি হ্থদারুণং ॥ বৃহ" 

ত্যাদি॥ ১৭২  শৃতাবরী সবক্ট্যাহবাট্যাল- 

কুশগোক্ষুরৈঃ। শৃতশ্িতহ পিবেতৌয়ং 
সগুড়ক্ষোদ্রেশবরিৎ ৮ পিভাস্গ্দাহশূলদ্বৎ 
“মদ্যে দাহম্বরাপহহং ৷ শতাবর্ধ্যাদি ৮১৭৩ 

ত্রিফলানি্বযক্ট্যাহ্বকট্কারধৈঃ শৃতহ 
পায়য়েম্সুংমিঅহ দাহশুলোপশাস্তয়ে ৪ 
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পায়য়েৎ ॥ ব্চানিত্কবায়ৌ ॥ ১৯০ ॥ 

হিনৃগ্রন্ধাবিডবিশ্বকৃফণকুষ্ঠাভয়াচিত্রকষাব" 

হ। পিবেৎ স্সৌবর্চলপু্ষরাচঢ্যৎ 
ববাস্তস! শুলহদাময়দ্ং | হিন্থাদিচুর্ণযুক্ত- 
যবকুীথঃ | ১৯১ ॥ দশমুলকধায়ন্ত লবণ" 

7, শ্ারস্ংফুতৎ । কানহ শ্বাস হদ্রোগৃং 

গুলশূলপ্চ নাশয়ে ॥ লবণক্ষারযুক্রদশ- 

ঘুলী ॥ ১৯২ ॥ ইতি হদ্রোগাধিকারঃ ॥%॥ 
অথ খুত্রকুচ্ছে। অম্ৃত| নাগরং ধাত্রী 

বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকং |. প্রপিবেদ্বাত- 
রোগার্ভঃ সশূলে! মৃত্রক্চ্ছুবান্ ॥ অম্ব- 

তাদি ॥'১৯৩ ॥. কুশঃ কাশঃ শরে! দর্ত 

ইচ্ষুশ্চেতি তণোন্ভবং। পিততকৃচ্ছ্ুহরং 
পঞ্চমূলৎ বস্তিষিশোধনৎ ॥ ভৃণপঞ্চ- 

মুলং ॥ ১৯৪ | এতৎ মিদ্ধং পয়ঃ পীত্ব! 
মেড্গৎ হন্তি শোগণিতং । শতাবরীকাশ- 

কুশশ্বদংস্রাবিদ্ারিশালীক্ষুকশেরুকাণাৎ । 

বাথৎ হ্ুশিতৎ মধুশর্করাক্তৎ পিবদ্ জয়েৎ 
পৈতিকমৃত্রকৃচ্ৎ.॥ শতাবর্ধ্যাদি ॥ ১৯৫ ॥ 
হ্রীতকীগোক্ষুররাজবৃক্ষপাষাণভিদ্ধন্বযবা- 

সকানাং ॥ জাথং পিবেম্মাক্ষিকনংপ্রযুক্তং 
কচ্ছে, সদাহে মরুজে বিবন্ধে | হ্রী- 
তক্যাদি ॥১৯৬] শবদংষ্রা বিশ্বতোয়ম্ব! কফ- 
কৃম্ছুবিনাশনহ। শবদংস্্াবিহবকষায় হ১৯৭॥ 
বৃহতীধাবনীপাঠিযীমধুকপিলাঃ॥ পাচ: 
নীযে। বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছদোষত্রযাপহঃ ॥১৯৮ 

কথ গোক্ষুরবীজম্য ' যবক্ষারবুতং 
পিবেছ । বুত্রকুচ্ছুৎ শরম পীতঃ শীত্বহ 

লিখারয়েৎ £. যবক্ষারঘুক্তগোক্ষুরবীজ- 

কাখঃ ॥ ১৯৯ ॥ ক্রিয়। হিত। ত্বশ্মরিশর্ক- 

রাঁয়াং ঘা মূত্রকৃচ্ছে কফমারুতোথে | 

'যন্মুপ্রকৃচ্ছে বিহিতন্ত পৈত্তে তৎ কারয়ে- 

চ্ছোণিতমৃত্ররুচ্ছে .॥ ত্রিকণ্টকারখধদর্ত- 

কাশছ্রালিভাপর্ববতভেদপখ্যাি॥ নিক্ন্তি 

পীতা। মধুমাশুরীঞ্ক সবংগ্রাপ্তস্বত্যোরপি 

মৃত্রকচ্ছৎ ॥ ত্রিকণ্টকাদি ॥ ২০০ ॥ কষা 

য়োহতিবলামুলসাধিতোইশেষকৃচ্ুজিৎ, ॥ 
অতিবলাকষায়ঃ ॥২০১॥ ইতি মৃত্র- 

কৃচ্ছাধিকারঃ ॥ & ॥ অথ মুত্রাধাতে। 

মুত্রাথাতান্ন যথাদোষং মৃত্রকৃচ্ছহরৈ" 

অ্য়েৎ। পিবেজ্ছিলাজতুকাথে গণে বার" 
তরাদিকে ॥ শিলাজতুযুক্তবীরতরাদি- 

ক্কাথঃ ॥ ২০২ ॥ রস দুরালভায়া বা 
কথায়ং বাম্কস্ত ব। ঢুরালভারসধাসা- 

কষায়ৌ ॥ ২০৩ | * ॥ অথাশ্মধ্যাং। 
বরুণস্ত ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুগ্রীগোক্ষুরসহ" 

যুতাহ 1 য্বক্ষারগুড়ৎ দস্থা ক্কাথয়িত্ব! 

পিবেদ্ধিতাহ। অশ্মরীহ ব(তজাং হত্তি চির- 

কালানুবন্ধিনীহ । বরুপত্বগাদি ॥ ২০৪ 

বীরতরঃ মহচরে। দর্ভে। বৃক্ষাদনী নলঃ ॥ 

গল্দ্রা কাশকুশাবশ্মভেদমোরটটুণ্টুকাঃ । 
কুরুণ্টকোহথ বশিরে! বহৃকঃ সািমন্থকঃ 

ইন্দীব্রী শ্বদং্রা চ তথা কাপোতবক্ভুকঃ॥ 

বীরতরাদিরিত্যেষ গুণে বাতবিকারনুৎ । 

অশ্মরীশর্করামুত্রকচ্ছাঘাতক্রজাপহ$॥ বীর- 

তরাদিগণকাথঃ.॥ ২০৫ ॥ শঠ্যঘিসস্থ 

পাধাগশিগ্বরুণগোক্ছরৈহ 1 অভয়ারথধ- 

ফলৈঃ কাথং কুধ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ রাদঠক্ষার 
লবণচুণহি দ্ধ পিবেহররঃ॥ অশ্বনীদুত্র 

কঙ্ং প্রচনহ ফাপনং পুরং ॥ হস্াৎ 



সঙ 

গাঁচন্ধ ১৩০ পাঁচনং 

, কোষ্ঠাশ্রিতং বাতহ কট্যুকগুদমে্গং। 
শুঠ্যাদি ॥ ২০৬ ॥ বরুণতৃকৃকষায়ন্ত 
পীতন্ত গুড়মংযুতৎ 1 অশ্বারীৎ পাঁতিয-, 

ত্যাণ্ড বস্তিশুলবিনাশনং ॥ বরুণ- 
ক্কাথঃ ॥ ২০৭ ॥ পিবেদ্রুণমূলত্বকৃর!থং 

তৎকদ্কদংযুতৎ । বরুণকল্কবুক্তবরুণত্বক্- 

কষায়ঃ,॥ ২০৮ ॥ ক্কাথশ্চ শিগুয়ুলোথঃ 
কছষ্টোহশ্মরিঘাতনঃ॥ শিগু কাথঃ ॥২০৯॥ 
নাগববরুণকগোক্ষুরপাষাণভিৎুকপোতবস্ভু- 
জঃ কাথত 1 গুড়যাবশুকমিশ্রঃ পীতো! 

হন্ত্যশ্মরীমুগ্রা ॥ নাগরাদি ॥ ২১০ ॥ 

বরুণত্বকৃশিলাভেদণ্ুযীগোক্ষুরকৈঃ কুতঃ। | 
কষায়ঃ ক্ষাব্সংযুক্তঃ শর্করাঞ্চ ভিনভ্যপি ॥ 
বরণত্বগাদি ॥ ২১১ ॥ শ্দংষ্ট্রগুপত্রাণি 
নাথরৎ বক্ুণত্বচৎ। এতহকাথবরং প্রাতঃ | 

] 
| 

পিবেদশ্ারিভেদনং ॥ শ্বদং ট্রাদি ॥ ২১২ এ 
এলোপকুল্যামধুকাশ্মাভেদকৌন্ীশ্বদং ্রা- 
ব্ষকোরুবুকৈঃ। ক্কাথৎ পিবেদশ্মজ-ু- 
প্রগাঢৎ সশর্করে আশ্মরিৃত্রকছ্ছে ॥ 
এলাদি ॥ ২১৩০ গুক্রাশ্াধ্যান্ত সানাম্বো 
বিধিরশ্মরিনাশনঃ ॥  ইত্যশ্মবীশকরাধি- 

কারঃ 8 অথ মেছে॥ দুর্ধাকশের- 
পৃতীককুস্থীকপ্পবশৈবলং । জলে নিঃ- 1 
ক্ধিতং পীতহ 

1 ৃ 
1 
1 

রহ 

শুক্রমেহহবহং পরৎ ॥ ] 
দুর্বাদি 0 ৯১৪ ॥ ভ্রিফলারখদদ্রাক্ষা- | 
কষাযো অধুনা বুতহ়। পীতেো নিহস্তি 
ফেনাখ্যং প্রমেহৎ নিশ্মতত শণাং £ ভিক- ূ 
লংদি ৪২১৫? লোপ্রাভ ভয়াকট্ষলমুস্ত- ূ 
কানাৎ ২ বিড়পাঠাপষনানাং | কদর ৃ  শালাজ্ঞুন িদাপ্যকানা বিড়ঙ্গদাকীধব- 

শল্যকানাৎ ॥ চত্বার এতে মধুনা কষাযাঁঃ 

কফপ্রমেহেষু নিষেবণীয়াঃ। অশ্বথাচ্চতু- 

রঙ্কুল্যা ন্যশ্রোধাদেঃ ফলব্রয়াৎ | স" 

. জিঙিরক্তসারাচ্চ ক্কাথাঁঃ পঞ্চ সমা' 

ক্ষিকাঃ ॥ নীলহারিদ্রগক্লাখ্যন্ ক্ষার- 

মান্জিষ্ঠসাহরয়ান্। মেহান্ হল্যুঃ ভ্রঘা' 
দেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহজিৎ ॥ ফাথঃ 

খর্ছরকা শ্রাধধ্য তিন্দুকাস্থ্যপ্নতাকৃতঃ ৷ খর্জং 
রাদি ॥ ২১৬ ॥ লোধরার্ছুনোশীরকুচণ" 
নানা২১৭মরিষ্টসেব্যামলকাভয়ানাং২১৮ 

ধাত্যর্জুনারিউকবসকানাং২১৯ নীলোধ" 

পলৈলাতিনিশার্ুনানাৎ ॥ ২২০ ॥ চত্বার' 
এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ পিত্তপ্রমেহে নধুং 

হপ্রযুদ্তাং॥ কষায়চতুউয়ং 1২২ ছি 

বহ্ছিকষায়েণ পাঠাকুটজরামঠং । তির্ভাং 
কুষ্ঠ সঞুণ্য সপির্সেহে পিবে্রঃ॥ 

ছিন্নাবহিকযায়ঃ ॥ ২২২ কদরখদির" 
পৃগকাথৎ ক্ষোদ্রাহ্বয়ে পিবে। ক 
রাদি ॥ ২২৩ ॥ অগ্িমন্থকযায়ন্ত বা" 

মেহে প্রযোজয়েৎ ॥ অগ্নিমন্থকষায়ঃ0২২৪। 
পাঠাশিরীযছুস্পর্শনুর্বাঃ  কিংশুকতিনুং 

কৌ।। কপিখানাং ভিযক্ কাথং হণ্ডি 
মেছে প্রযোজয়েু ॥ পাঠাদি ॥ ২২৫ 
কষায়ন্্িকলাদারুঘুস্তকৈরথব1- কৃতঃ 

ভ্রিকলাদি ॥ ২২৬. ফলত্রিকৎ দি 
নিশ্াহ বিশালাহ ঘুন্তপ্চ নিঘুথ্য নিশাহশা 

কন্ছৎ | পিবেহু কমায়হ অধুষহপ্রদুর্তত 

স্দপ্রমেহেবু সনুখিতেবু ॥. কলপ্ডি 
কাদি ॥ ২২৭ 7 কটহটেরীসধুকজিকলা? 
চিত্রকৈঃ সদৈহা মিছ কষা পাব 
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প্রমেহাঁপাহ বিনোখিতঃ,|॥ কটক্কটে- 

ধ্যাদি॥ ২২৮ ॥ ত্রিফলাদারুদবব্যব্বকাথঃ 
ক্ষৌদ্রেণ যেহহ! | ভ্রিফলাদি ] ২২৯ ॥ 

কুটজাসনদার্বরযব্বফলত্রয়তবোহথব!॥ কুট- 
জাদি ॥ঢ ২৩০ ॥ ইতি প্রমেহাধি- 

কারঃ ॥ % ॥ অখোদবে। পয়সা অত্রির্ৎ- 
কন্কেনোরুবৃকশূতেন বা । সপ্লাত্রায়- 
মাণাভ্যাৎ শুতেনারগধেন বা ॥ ত্রির্ত- 

কক্ঘুক্তারধধকাখৈরগুন্বাথৌ। | ২৩১ ॥ 
সম্নিপাতোদরে বর্ববাৎ ঘখোক্তাৎ কার- 
ঘ্বেহজ্রিয়াং। গীতঃ 'প্লীহোদরং হন্যাৎ 

পিঞ্পলীমরিচান্িতঃ ॥- অন্বেতসসংযুক্তঃ 
শিগুরাথঃ সসৈন্ধবঃ ॥ শিগুরাথঃ ॥ ২৩২॥ 

, দশমূলদারুনাগরচ্ছিননরুহাপুনর্নবাকাথঃ ॥ 
জয়তি জলোদরশ্োথন্্লীপদগলগণ্ডবাত- 
রোগাংশ্চ ॥ দশমূলাদি 1২৩৩1 হ্রীতকী- 
নাগরদেবদারুপুনর্নবাচ্হন্ররুহাকষায়ঃ। স- 

গুগুলুর্মুযুত্শ্চ পেয়ঃ শোখোদরাণাং 
প্রবরঃ পপ্রযোগঃ ॥ হবীতক্যাদি ॥ ২৩৪ ॥ 

এর'তৈলৎ দশমূলসিশ্রং' গোমৃত্রযুদ্ত- 
ভ্রিফলারসো ব। | নিহস্তি বাতোদরশোথ- 

শুলৎ ক্কাথঃ সমুত্রো। দশমুলজশ্চ £ এরওু- 
তৈলেন গোমুত্রেণ বা যুক্ত। দশমূলী ॥২৩৫] 

পুমর্নবানিম্থপটোলগুঠীতিভ্তাস্বতাদার্ববভ- 
যাকষায়ঃ । সর্ববাদ্দশোথোদরকাসশুল- 

শ্বাসাস্থিতৎ পাওুগদহ নিহত্তি ॥ পুনর্নবা- 

কক ॥ ২৩৬ ॥ পুনর্মবদার্ববভয়াগুড়,চীৎ 
পিবেশ সমৃত্রাৎ মহিষাক্ষযুক্তাহ | তখ্দোষ- 
শোখোদরপাতরে গৃস্থোল্যপ্রসেকোর্ধকফা" 
মযেঘু ॥ পুনর্নবাঁচতুকৎ ॥ ২৩৭ ॥ ইতি 

উদ্রাধিকারঃ | & ॥ অথ শোথে । গুঠী- 

পুনর্ন বৈরগপক্চমূলশৃতৎ জলৎ | বাঁতিকে 
, শ্ববথৌ শ্তৎ পানাহারপরিশ্রহে ॥ 

শুগ্ঠ্যাদি ॥ ২৩৮॥ দরশমূলৎ সব্রথথা চ 

শস্তৎ বাতে.বিশেষতঃ॥ দশমূলং ॥ ২৩৯ 

ক্ীরাশনহ পিভকুতেহথ শোথে ত্রির্দ- 

গুড় চীত্রিফলাকষায়ং । পিবেদগবাং মৃত্র- 

বিমিশ্রিতম্বা ফলত্রিকাচুর্ণনথাক্ষমাত্রৎ 1 

ত্রিবৃতাদি | ২৪০ ॥ অভয়! দার মধুকং 
তিক্ত! দস্তী সপিগ্রলী । পটোলং চন্দনৎ 

দাবী ত্রায়মাণেন্দ্রবারুণী ॥ এমাং কাখঃ 

সসপিফঃ শ্বথুভ্বরদাহহা। বীসর্পতৃষ্ণা- 
সন্তাপমগ্নিপাতবিষাঁপহঃ॥ অভয়াদি।২৪ ১ 

পুনর্নবাবিশ্বত্রিরদৃগুডুচীসম্পাকপথ্যামরদা- 
-্ুকন্কৎ | শোথে কফোণ্ে মহিযাক্ষমৃত্রে- 

বুক্তৎ পিবেছা সলিলং তথৈমাৎ ॥ পুন 
নবাসগুকং ॥ ২৪২ ॥ পুনর্নবাঁদারুণ্ডগ্রী- 

স্কাথে মৃত্রেঘখ কেবলে। দশমূলজলে 

বাপি গুগগুলুঃ শোথনাশনহ 0. গেগুলু- 

যুক্তপুনর্নবাদিদশযূলকাথে। ॥ ২৪৩ ॥ 

- সিংহাস্াম্ৃতভণ্টাকীদ্কাথৎ,. কৃত সদা 
ক্িকং | পীত্বা শোখং ভযেজ্দ্ন্তঃ কীসং 

. শ্বসিৎ ভ্বরৎ বমিৎ ॥ সিংহান্তাদি £২৪৪ | 

ভূনিম্ববিশ্বক্ছৎে জঙ্গ)। পেয়ঃ পুনর্নবা- 

ক্কাথঃ। অপহবতি -নিয়তমাণ্ড শোথ্হ 

সর্ববাহগগহ নৃথাহ হ পুনর্নবাকীথহার ২৪৫ ॥ 

_ ইতি শোথাধিকারঃ 1 ক্ষ £ অথান্ত্রতহো 

.. পুনর্নবাষান্ডৈলম্থা তৈলহ নারায়ণত্তথা । 

পানে বস্তো রুবোন্তৈলৎ পেক্রন্থা দশকা 

-. স্তসা ॥ ক্ুবুতৈলঘুক্ঞদ্শদুলহ ৪ ২৪৬৪ 
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রান্নাযক্্যসবতৈরগুবলাগ্োক্ষুরসাধিতঃ | 
বুখোহস্তরদ্ধিং হন্তাশড রুবুতৈলেন 
মিশ্রিতঃ ॥ রাস্নাদি ॥ ২৪৭ ॥ ইতি ত্রপ্ন 
বুদ্যধিকারং ॥%॥ অথ বিদ্রেধো। পুন- 
নবাদারুবিশ্বদশমূলাভয়াস্তসা | গুগ্ 
গুলুং রুবুতৈলম্বা। পিবেন্মারুতবিদ্রেধে ॥ 
পুনর্নবাদি ॥ ২৪৮ পিবেছা ভ্রিফলা- 
ঝথ ত্রিনৃৎকন্কাক্ষনংযুতং | ত্রিৰৃৎকন্ক- 
যুক্তত্রিফলাকনথঃ॥ ২৪৯ ॥ দশসূলীকষা- 
য়েণ সন্দোহনরসেন বা।.শোথত ব্রণং বা 
কোষ্েেন মশৃলং পরিষেচয়েহ ॥ দশ- 
মুলীকষায়ঃ ॥ ২৫০ ॥ কঁখো বংশত্ব গে- 
রওশদ-শ্্ম্মভিদা কৃতঃ। সহিক্ুসৈম্ববঃ 
পীতিঃ কোষ্ঠস্থং আবয়েদস্থক্ ॥ বংশ- 
ত্বগাদিকাথঃ ॥২৫১ ॥%॥ অথোপদংশে। 
পটোলনিম্বত্রিফলাগুড়ুীকাখং পিবেছ! 
খদিরাশনাভ্যাং । সগ্ডগ গুলুং ব ত্রিফলা- 
বুতম্বা অর্ধ্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ ॥ 
পটোলাদি ॥ ২৫২॥ ত্রিফলায়াঃ কবায়েণ 
স্থন্নরাজরদেন বা। ব্রণপ্রক্ষালন্ং কুর্যযা- 
ছুপদংশপ্রশান্তয়ে ॥ ভ্রিফলাকাথঃ ॥ ২৫৩॥ 
অয়াজাত্যস্বমারার্কসম্পাকানাৎ  দলৈঃ 
গথক্। কৃতৎ পরক্ষালনে কাখহ ম্ডপোকে. 
প্রবৌজয়েৎ ॥ জয়াদিকাখঃ [ ২৫৪ ঘ | 
অথ ভগ্নে। শ্থযপ্রোধাদিকষায়ন্ত স্শীতহ 
পরিষেচনে । ন্খ্খোধাদি ॥ ২৫৫ | ৪ ॥ 
অথ কুষ্ঠে। ত্রিফলাপটোলরজনীমন্রিষ্া 

" বোহিথাবচানিন্বৈঃ 1 এষ কষায়োইভ্যন্তে। 
শিহন্তি কফপিতজহৎ কুষ্ঠং ॥ মব- 
বধায়ঃ 7 হ৫৬ ঃ পটোনখনিরারিউ- 

ক 

ভ্রিফলাকৃষ্ণবেত্রলং । তিক্তাশনঃ পিবেং 

কাথং কুষ্ঠী কুষ্ঠৎ ব্যপোহতি ॥ পটো- 
লাদি ॥ ২৫৭.॥ ধাত্রীথদিরযোঃ কাথং 

পীত্বা বন্তজসংঘুতৎ | শঙ্ষেন্দুধবং 
শবিত্রৎ তুর্ণৎ হস্তি ন সংশয়ঃ॥ ধাত্রী 

থদিরকাথঃ ॥ ২৫৮ ॥ ক্ষ ॥ অথ শীত 
পিভে । উদর্দে বমনৎ কার্ধ্যং পটোলা" 
রিষ্টবারিণ!। পটোলারিষ্টজলং 1২৫৯৪ 

অথাক্্িপিতে | নিস্তযযবরৃষধাত্রীবথত্রি 

স্থগন্ধিযুতঃ পীতঃ! অপনষতি চাল্লপিভং 
যদি ভুউ্ক্তে ম্দগযুবেণ ॥ নিস 

যবাদি ॥ ২৬০ ॥ কফপিতবমীকগুদণ 

বিস্ফোটদাহ্হা ॥ পাঁচনো। দীপনঃ বু 
শৃঙ্বেরপটোলয়োঃ ॥ শৃষ্গবেরপটোন' 
কাথঃ ॥ ২৬১ 1 পটোলং নাগরৎ ধাণ্ং 
ককাথয়িত্বা জলং পিবেহ। কণুপামা্ি 
শুলদ্রং কফপিভাগিমান্দ/জিৎ ॥ পটো- 
লাদি ॥ ২৬২॥ পটোলবিশ্বাস্থতরোধি' 
ক্কৃতৎ জলং পিবেহু পিতকফো্ছুষে চ। 
শুলভ্রমারোচকবহ্ছিমান্দ্যকাসঘরচ্ছদিনি' 
বারণন্তৎ ॥ পটোলাদি ॥ ২৬৩।॥ যব 
কষ্পটোলানাং কুখং ক্ষৌগ্যুতৎ রঃ লি 
পিবেৎ। নাশয়েদক্নপিভগ্চ অরুচিঞ্চ বর 
তথা ॥ বাদি ॥ ২৬৪॥ বাসাস্ৃতাপর্প 
ভুনিম্বনিহ্বমার্কবৈঃ। ভ্রিফলাকুলকৈঃ বাঃ 
সক্ষোভ্রশচাক্পপিতহা ॥ দশান্গং ॥ ২৬৫ 
ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিক্তা্কাথঃ সিতা" 
সুভ । পীতিঃ লীতকমধ্বক্তে! ভরচ্ছদ্যি' 

পিভজিৎ & ফলত্রিকাদি ॥ ২৬৬ 
পটোলধন্যাকব্হীষধান্ৰৈঃ কৃতঃ বছায়ো 
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রে 

বিনিহন্তি শীগ্রৎ | মন্দানলং পিশুবলাঁস- 

দাহচ্ছদ্দিভ্বরামানিলশুলরোান্ ॥ পটোঁ- 
লাদি & ২৬৭ | ছিন্নোন্বানিম্থপটোল- 

পত্রৎ ফলত্রয়ৎ ল্ুকখিতং হুশীতহ | 

* ক্ষৌন্রান্বিতং পীতমনেকরূপৎ হাদারুণৎ 
হস্তি তদক্রপিতহ | ছিনোভডবাদি ॥ ২৬৮) 

পটোলন্রিফলানিন্বশূতৎ মধুযুতৎ পিবেৎ। 
পিতশ্রেত্রভ্বরচ্ছদ্দিদাহশুলোপশাস্তয়ে ॥ 

পটোলাদি ॥২৬৯॥ মিংহাশ্তাযৃতভণ্টাকী- 
. ক্কাথং কৃত্থা সুমাক্ষিকং | অন্রপিত্তং জয়ে- 

জ্জন্তঃ কানং শ্বাসং ভ্ববং বমিং ॥ সিংহা- 

, স্যাছি ॥২৭০। ইতি অক্রপিভীধিকারঃ18] 

অথ বিদর্পে। তৃণবর্জং প্রযোক্তব্যৎ পঞ- 
মূলচতুষ্টয়ং ॥ পঞ্চঘুলত্রয়ং ॥ ২৭১ ॥ 

যুস্তারিউপটোলাঁলাং কাঁথঃ সর্ধবিসর্প, 
'. ভু ॥সুস্তাদি (২৭২ ধাত্রীপটোলমুদগানা- 

মথবা। স্বতসহপুতঃ। ধাত্র্যাদি [২৭৩ ॥ 

অস্বতবুধপটোলং নিম্বপীত্রেরূপেতহ ভরি 
ফলখদিরঘারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যং । 
কথিতমিদমশেষং গুগ্গুলোর্ভাগবৃক্তং 
জয়তি বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠঘক্টাদশাধ্যৎ ॥ 
নবকষায়ঃ ॥ ২৭৪ | অহ্ৃতরৃষপটোলহ 

মুস্তকৎ সপ্তপর্ণৎ খদিরমপিতবেত্রং নিম্ব- 

পত্রৎ-হরিডে ॥ বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠ- 
বিস্ফোটকখুঁবপনয়তি মদুরীং শতপিত্তং 
সবঞ্চ ॥ অদ্ধতাদ্ধি ॥ ২৭৫ ॥ পটোলাহ্ৃত- 

ভুনিদ্ববানকারিষটপর্প টেঃ ।  খদিরাব্দ- 
ঘুতৈঃ বাথ! বিস্ফোট।বিহ্রাপহঃ ॥ 

পটোলাদি £ ২৭৬ হ পটোলত্রিফলারিউঃ | 

গুড়ুচীনুত্তচন্দনৈই। +সমুর্ববা রোহিন্ট পাঠা 
৪৮ 

রজনী সুরালভা ॥ কষায়ং পায়য়েদেতৎ 
পিতশ্রেরহরাপহং | কঙুহঙ্গোষবিন্ফোটি- 
বিষবীসর্পনাশনং ॥ পটোলাদি ॥& ২৭৭ ॥ 
ভূনিশ্ববাসাকটুকাপটোলফলব্রিকাচন্দননি- 
স্বসিদ্ধঃ॥ .বিসর্পদাহদ্বরবনুশোষবিস্ফোটি- 

তৃষগাবমিনুৎ কষায়ঃ॥ ভূনিম্বীদি ॥ ২৭৮ ॥ 

দকফে পিশ্ুযুক্তে তু ভ্রিফলাং ঘোজয়ে- 

মরঃ। ছুরালভাং 'পর্পটকৎ পটোলং 

কটুকাত্তখ। ॥ কোং গুগৃগ্ুলুবংবুক্তং 
পিবেছা খদিরাটকং। দুরালভাদি॥২৭৯। 

কুগুলী পিচুম্দাম্বু খদিরেক্দ্রযবাদ্ধু বা। 

বিক্ফোটামীশয়ত্যাশু বামুর্দলধরানিব 1 

কুণুল্যাদি ॥ ২৮০ ॥ক্* ॥ অথ মসূর্ধ্যাং। 
ছুরালভাহ পর্পটকং ভূনিম্বৎ কটুরোহিণীহ। 
শ্লেম্ষিক্যাৎ পিভতজায়ান্ম। গানে নিঃকাথ্য 
দাপয়ে | ছুরালভাদি [৯৮১ ॥ নিশ্বং 

পর্পটকং পাঠাৎ পটোলৎ কটুরোহিনাং | 
বাসাং দুরালভাং ধাত্রীদুশীরং চন্দনদয়ং॥ 

" এষ নিম্বাদিকঃ কাথঃ পীতঃ শর্করয়! যুতঃ | 
হস্তি ভ্রিদোষমসুরীৎ ক্ষয়বীবর্পনন্তবাৎ ৪ 

. উত্থিত! প্রবিশেদঘা তু পুনস্তাং বাহতো 

নয়েৎ। নিথ্বাদি ॥২৮২] পটোলকুগুলী- 

মুস্তর্ষধন্বববাঘকৈঃ |. ভূনিম্বনিশ্বকটুকা 
পর্প টেৈশ্চ শৃতৎ জলহ £ মনুরীহ শময়েশ 
দামাং পকাক্ৈব বিশোবয়েহ ! নাতঃ 
পরতরৎ . কিক্িদ্বিস্ফোটন্বরশ্ন্তয়ে ॥ 

পটোলাদি £ ২৮৩ £- পটোলহূলারুণ- 

তওুলীয়কং পিবেদ্ধরিক্রামলকন্ষসংবুতখ। 

মসুরিবিস্কোটবিদাহশান্তয়ে তদেব পি- 
সাঅবনিহ্বরাপহং ॥ পটোলাদি ২৮৪ এ 
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পটোলম্ুলারুণতগুলীয়কৎ তখৈব ধাত্রী- 
খদিরেণ সংযুতং। পিবেজ্জলং স্ুক্ূথিতং 

হুশতৎ মসুরিকারোগবিনাশনং পরং ॥ 
পটেলঘুলাদি ॥ ২৮৫ ॥ খদিরভ্রিফলাঁ 
রিউপটোল্মৃতবাসকৈঃ । ব্লাখোইঞ্ট- 
কান্দো জয়তি রোান্তীঞ্চ মসুরিকাৎ ॥ 
বীসর্পকুষ্ঠবিস্ফোটকণীাদীনপি" পানতঃ ] 
খদিরাষটকৎ ॥ ২৮৬ ॥ অযৃতাদিকসায়ন্ 
জয়ে পিভতকফাত্মিকাঃ। অযৃতাদি॥২৮৭ 
জাতীপত্রং সমস্রিষ্ঠং দাবীং পুগকলং 
শমীহ। ধাত্রীফল্ৎ সমধুকং কথিত মধু- 
ত্যুতৎ ॥ মুখরোগে কণ্ঠরোগে গজ 

যার্থৎ প্রশস্ততে ৷ জাতীগত্রাদি ॥ ২৮৮ ॥ 
অক্ষোঃ সেক প্রশংসন্তি গবেধুমধুকা- 
বুম । গবেধুমধুককাথঃ ॥ ২৮৯ ॥ বেদনা- 
দাহশান্ত্যর্থৎ ব্বরাণাঞ্চ বিশুদ্ধয়ে । স- 
গুগ্গুনুৎ বরাকাথৎ বুগ্তযাদা। খদিবা- 
সউকং ॥ ববাঁকাথখদিরাক্টকৌ ॥ ২৯০ ॥ 

: নিশ্বাতিযুস্তকাশৌকপ্রক্ষবেতসপল্লবৈঃ | 
নিশাপধুযুষিতঃ 'কাখো। মনুরীভযনাশনঃ | 

* নিশ্বাদি ॥ ২৯১ ॥ ইতি সসূর্যযধিকাবঃগে 
অথ মুখরোগে | বৃহতীভূমিকদম্বককণ্ট- 
কাধ্যাং কথে। গণ্ুষতৈলযুক্তঃ ভ্রিমিদ- 
স্ুন্া বেদনাশমনহ | বৃহত্যাদি | ২৯২ ॥ 
কাথপানস্ত্ দাব্বীতডিিতা্গটকলিঙ্গজং । 
হরীতকীকষায়ো বা পেষে মাক্ষিকসং- 
বুতগ। দার্বব্যাদিহরীতকীকষাযৌ ॥ ২৯৩ 
কটুকাতিবিষাদারুপাঠানুস্তকলিহ্বকাঃ । 
€গানত্রবঘিতাঃ পেয়াঃ -বকোগবিনা- 

২. শনাও ॥ কটুকাদি ॥ ২৯৪ ॥ ক্ষ ঘুখ, 
র্ 

পাকে 1 জাতীপত্রাফতাদ্রোক্ষাযাদদাব্বী- 

ফলত্রিকৈঃ | কাঁথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো 

গঙুযো ঘুখপাকন্ু ॥ জাতীপত্রাদি।২৯৫ 

পটে।লনিব্বজম্াভ্রমালতীনবপল্পবা্ পধ- 

পল্পবকঃ শ্রেষ্ঠঃ কথায়ো মুখধাবনো। 
পটোলাদি ॥ ২৯৬ ॥ পঞ্চবন্ককষায়ো বা 
ভ্রিফলাকাথ এব বা। সুখপাকেছু সক্দৌছঃ 

শ্রযোজ্যে। সুখধাবনে ॥ পঞ্চবন্ত্রিফরা 

কষাযৌ॥ ২৯৭ ॥ স্বরসঃ কথিতো দারা 

ঘনীভূত! রসক্রিযা | সক্গৌদ্রা মুখ 
রোগাস্থগ্দোষনাডীব্রণাপহা ॥ দাবা" 

কাথঃ ॥ ২৯৮ ॥ অপুচ্ছদোশীরপটোল" 
যুস্তহবীতকীতিত্তকরোহিণীভিঃ। ব্যান 
রাজদ্রমচন্দনৈশ্চ কাথং পিবেৎ পাক 

হর মুখস্ত | অপ্ুচ্ছদঘষ্ট্যাহবাদি 
কষায়ো ॥ ২৯৯ ॥ পটোলশুঠীত্রিফলা" 

বিশালাত্রায়ন্তিতিজ্ঞাব্রিরৃতামৃতানাং | 

পীতঃ কষাযো মধুন। নিহত্তি ঘুখে দিত 

স্তষ্ঞ গদানশেষান্ ॥ পটোলাদি ॥ ৩০০ | 

কথিতাস্ত্িফলাপাঠাসৃদ্বীকাজাতিপল্লবাঃ ! 

নিষেব্যা ভক্ষণীয়া বা ভ্রিফলা সুখ 

পাঁকহা। 1 ভ্রিফলাদি ॥ ৩০১ 1 ইতি 
যুখরোগাধিকারঃ ॥ ক্ক 1 অথ পরদরে। 

দাব্বারসাপ্রননৃযাব্দকিরাতবিন্বভলাতকৈ' 

রবস্কৃতো মধুলা কষায়ঃ | পীতে! ভষ" 
ত্যতিবলং প্রদরৎ  বশূলং , গীতা" 
সিতারুণবিলোহিতনীলকুষ্ণহ | দার্বরা' 

দি ॥৩০২ ক অথ যোনিব্যাপরি। 
গুড়ুটাভিফলাদক্তীকাতৈশ্চ পরিযেচনহ! 

গুড়চীভ্রিকলাদুত্ভীকাথাই ৪ ৩০৩ ক 
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অথ গর্তিপ্যাং-। চন্দনং শারিবালোধর- 
- মৃদ্বীকাশর্করাছিতহ । এষ ক্কাথং, পর্দা 

তথ্যে! গর্ভিণ্যা জুরশীন্তিয়ে ॥ চন্দ 

, মাদি 8৩০৪ ॥ হ্রীবেররলুরক্তচন্দন- 

- . * বলাধন্যাকবৎসাঁদনীমুস্তোশীরযবাঁসপর্পট- 

. বিঘারাথংৎ পিবেদগর্তিনী 1 লাঁনাবর্ণ 

র্ুজাতিসারকগদে গর্তাশ্রিতে বা জুরে 

. বোঁগোহয়হ যুনিভিঃ পুরা নিগর্দিতঃ 

সৃত্যানযেৃততমঃ বৃহতভ্রীবেরাদি।৩০ ৫াঞ্চ। 
অথ স্তনয়োগে । হরিজ্রাদিং বচাদিঘ। 

গ্রপিবেছ স্তন্থবৃদ্ধয়ে। হরিদ্রাদিবচাদি- 

ক্কাখৌ ॥ ৩০৬৪ তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে 
, দশমূলীজল্ পিবেৎ। দশযুলকাথঃ৩০৭] 
পিতৃছ্ষ্টেইস্ৃতাঁভীরুপটোলং নিম্বচন্দনং। 
ধাত্রী কুমাবশ্চ পিবেৎ দ্কাথয়িত্বা সশা- 

রবং ॥ অদ্বতাদি ] ৩০৮ | কফে ব! 

ভ্রিফলাচব্যভূনিম্বকটুরোছিণী | ভ্রিফ- 
লাদি 7৩০৯ ধাত্র; স্তন্যাবিশুদ্ধ্যর্ধং 

মুদগাউকরসাশনা । ভাগীর্দারুবচাপাঠাঃ 
পিবেৎ সাতিবিষাঃ শৃতাঃ, ॥ ভার্গ্যা- 
দি ॥৩১০ ॥ সপ্বতৎ ভ্রিফলাকাথৎ স্তন- 

রোঁগহরৎ .পিবেহ 1 সঘৃতভ্রিফলা- 

ক্কাথঃ ॥ ৩১১ ঢ ক 7 অথ সৃতিকারোগে। 

অস্ভতানাগরনহচরভদ্রোংকট প্রঞ্চমূলজলদ- 

জল 1 শৃতশীতং নধুযুতৎ নিবা" 

রয়তি ুতিকাঁতস্কহ, সুতিকাদশ- 
মুলহ ॥ ৩১২৪. সহচবপুকপবেতসম্থল 
বৈকহতদাককুলত্থসমৎ। জলমত্র সসৈক্গব- 
হিছুদুতং সদ্যে! হরদূতিকশুলহ্রৎ ঢ অহ- 

চবাদি॥ ৩১৩ চ দশখুলীকৃতঃ হাথঃ অদ্য 

পাষয়েৎ প্রাতঃ 

সৃতীরুজাপহঃ । দশসূলী ॥ ৩১৪ ॥ «| 
অথ মকল্শূলে 1 নুতায়! হৃচিহিরোবত্তি- 
শুলৎ মকল্লসহজ্রিতৎ | ববক্ষারৎ পিবে- 

সুত্র মন্তনোষ্কোদকেন বা ॥ পিগ্রল্যাদি- 

গরণককাথং পিবেছ। লবণান্বিতং 1 পিক্স- 
ল্যাদিগণকীথঃ ॥.৩১৫ 0 ইতি ত্ত্ৰা- 

রোঁগাধিকারঃ ॥%॥ অথ বালরোগে । 

ভৈষজ্যৎ পুর্ববমুদ্দিষ্টৎ নরাথাৎ বজ্ছরী- 

দিবু। কাঁধ্যন্তদেব বালানাং মাত্রা ত্বস্তা 

কনীয়পী॥ হরিদ্রা্য়বষ্ট্যাহ্রসিং হীশক্র- 
যবৈঃ কৃতঃ। শিশোভ্রাতিসারগ্নঃ কষায়ত 
স্তন্যদোষজিৎ ॥ হরিড্রাদি ॥ ৩১৬ ॥ 

বিন্বঞ্চ পুঙ্পাণি চ ধাতকীনাং জলহ 

সলোপ্রৎ গজপিগ্ললী চ 1 কাথাবলেহে৷ 
মধুন! বিথিশ। বালেযু যোজ্যাবতি নারি 
তেযু॥ বিল্বাদিকাথঃ ॥ ৩১৭ ॥ সমল 

ধাতকীলোপ্রশীরিবাভিঃ শুতৎ জলং। 
ছর্ববারেইপি শিশোর্দেরমতীপারে সদা" 

ক্ষিকং ॥ সমঙ্গাদি ॥ ৩১৮ ॥ নাগরাতি- 

বিষাধুন্তবালকেন্দ্রঘবৈঃ শৃতং | . কুমার 

অর্ববাতীস/রনাশনহং ॥ 

নাগরাদি ॥ ৩১৯ ॥ বিহুযূলকঘায়েণ 

লাজাশ্চৈৰ সশর্করাঃ। আলোভ্য পায়য়েদ- 

বালং ছদ্যতীনারনাশিনীঃ ] দশর্করলা- 
যুক্তবিন্বমূলকষায়ঃ ॥ ৩২০ এ পটোল- 

ত্রিফলারিউহরিদ্রোকবিতৎ পিবেহ | কত, 

বিস্ফোটবীসর্পরাণাং শা্তয়ে শিশুই ঘ 

পটোলাদি £ ৩২১ ৪%॥ অথ বিষে । 
কটভ্যচগীনশোরীয়শেলুক্ষীরিক্রমহচঃ ! 

কমায়কক্ষচর্ণাঃ হাহ কাঁটনুতাত্রগাপহাঃ। 



গাঁচনধ হিং গাঁচনৎ 
ইস 

কটভ্যাদি | ৩২২ ॥ ইতি চক্রপাণি- 
দ্তঃ ॥ 

পাঁচনহ (ত্রি) পাচয়িতা। ইতি মেদিনী ॥%॥ 
অথ বিশিষউদ্রেব্যাজীর্ণে বিশিষ্টৎ পাঁচন- 
দ্রব্যমাহ। লং পনসপাকাঁয় ফলং কদল- 
সম্ভবৎ । কদলম্ক তু পাঁকায় বুধৈরভি- 
হিতহ স্বৃতংখ 'দ্বৃতস্ত পরিপাকায় জন্বী- 
রহ্য রসো। হিতঃ [. নারিকেলফলতধল- 
বীজয়োঃ পাচকৎ সপদদি তঙ্ডুলং বিছুঃ ॥ 
ক্ষীরযা্ড সহকারপাচনং চাঁরমভ্জনি হরী- 
তকী হিত! ॥ মধুকমালুরনৃ পাদনানাং 
পর্দষখজ্জুরকপিথকানাং | পাকায় পেয়ং 
পিচুমর্দবীজং দ্বতেহপি তক্তেখপি তদেব 
দেয়ং ॥ খর্ছবশৃঙ্গটকয়োঃ প্রশত্তৎ 
বিশ্বৌষধৎ কুত্র চ ত্্যুস্তং। বজ্ঞা্গ- 
বোধিদ্রফলেঘু শীতং প্ক্ষে তথ! বাধুযু- 
ধিতৎ প্রশীতং ॥ তথুলেষু পয়সঃ 
পয়ো হিতং দীপ্যকন্ত চিপিটে কর্ণাঁ 
যুতৎ ॥ যষ্িকা দধিজলেন জীর্ধাতে 
কর্কটা চ স্বমনেষু গীর্যতে ॥ স্মনেষু 
সি শী্যতে কথ্যতে । গোধুম- 
[যহুরিমন্থসতীলদুদগ্গপকো ভবেজ্বটিতি 
জা 1 খণ্ডঞ্ খগুয়তি মাধভব- 

" স্তজীর্ঘৎ তৈলৎ কুলখমথবা বিদধাতি 
জীর্ণ ॥ মাতুলপুক্রকঃ ধুতুরফলহ ॥ কঙ্গু- 
শ্যামাকনীবারাঃ কুলথকীবিলম্বিতং 
দরে জলেন জীর্য্যন্তি বৈদলাঃ ভাদি 
তু ॥ পি্টাম্নৎ শীতলৎ বারি কৃশরাহ 
ইনহ্ধবং পচেহ । মাষেগুরী নিশ্ষদূলং 
পায়ষত মুদ্গাবুদকৈহ ॥ বটো। বেশবারাস্- 

বঙ্গেন ফেনীশমহ পর্পটঃ শিগুবীজেন 
যাতি | কণাঁসুলতো৷ লড়্ডুকাপুপশষ্া 
বিপাকো ভবেচ্ছদ্ছুলীমগুয়োন্ড ॥ বের 
বারঃ বেসর ইতি লোকে । তদ্যথা | 

ন্নেহো নিশাহিগ্কুলবঙ্গ কৈলাধন্যা কজীরার্ক" 
নাগরাণি। অল্লোষণং চসৈম্বব্পর্ণসন্নে বো" 

চিতং সংস্কতয়ে প্রণীতমিতি॥ শটা শক 
পানকবিশেষঃ | মণডঃ মাণ্ডে ইতি নোকে। 
কিমত্র চিত্রৎ বহুষৎস্যমাংসভোজী দ্ধ 

কাঞ্জিকপানতঃ স্তাৎ। ইত্যনুতং কেবর' 

বহ্ছিপকমাংসেন মহস্তঃ পরিপাঁকমেতি | 
আমমাভ্রফলং মীনে তদ্বীজং পিশিে 
হিতং। কৃষ্মীমাংসং যবক্ষারাচ্ছীন্্ং পাক 

মুপৈতি হি ॥ কপোতপারাবতনীনক 

কপিঞ্জলানাং পিশিতানি ভুক্ডা॥ কাম 
মূলৎ পরিপীয় পিং হ্থখী ভবেন্গ বহুশো 

হি দৃষ্টং ॥ কপোতো? ধবলপাু; 
শাকানি সর্ববাণ্যপি যাত্তি পাকং ক্ষার 
সদ্যস্তিলনালজেন | চগ্চুকসিদ্ার্থকবান 
কানাৎ খায়ভ্রিসারকথিতেন পাকঃ ॥ 

চক চেছু ইতি লোকে। গাম্্রী খদিরঃ 
পলস্কিকাকেমুককারবেলী বার্ভাকুবংশার। 
সুলকানাং । উপোদিকালারুপটোলকানা, 
সিদ্ধার্থকে! মেঘরবস্য পক্ত1 £ দেখ 
চবরাঈ,ইতি লোকে। বিপচযতে শুরগক' 

গুড়েন তথালুকং তগুলজোদকেন । 
পিগুালুকং জীধ্যতি কোরদুষ/ৎ কশের 
প।কঃ কিল নাগরেণ ॥ লবগস্তগুলতোয়াঃ 
সপির্জন্বীরকাদ্যন্লাৎ | মরিচাদপি তঙ্ছী্র 

পাত ঘাত্যেব, কা্তিকাভৈলহ ॥ শরীরং 



গাচী, ২২২৯, পাঞ্চালৎ 

মনত্বং | ব্রণেবু হিতত্বঞ্চ। ইতি রলাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ ৪ - 

পাজঃ [স্] (রী) বলং। ইতণাদিকোষঃ ॥ 
পাঞ্চকপালঃ (তরি) গঞ্চকপালঘাগরশ্বন্ধী | 

 জীর্ধ্যতি তক্রেণ তদগব্যৎ কোক্ঃমগ্ডকাৎ। 
মাহিষৎ মাণিমহ্থেন শঙচুর্ণেন তদ্দধি ॥ 

মণ্ডকঃ মাণ্ডে ইতি লোকে, রসালা 
জীর্ধ্যতি ব্যোষাৎ খণ্ডং নাগরভক্ষণাৎ। 
সিতা। নাগরপুস্তেন তথেক্ুশ্চাদ্রিকারসাৎ] )- 

জরামিরা গৈরিকচন্দনাভ্যামভ্যেতি শীদ্রৎ 

মুনিভিঃ প্রণীতৎ। উঞ্চেন শ্তৎ শিশি- 
রেণ চোষ জীর্ণো ভবেত ক্ষার্গণ- 

স্তথান্েঃ॥ ইরা মদির! |. তপ্তৎ তপ্ত 

হেমবা ভারমগৌ। তোয়ে ক্ষিগং 'সপ্ত- 

হৃত্বস্তদন্তঃ | - পীত্বাজীর্ঘ,ৎ তোয়জাতং 
. নিহন্যাত্ুত্র ক্ষোড্ুং ভর্রমুন্তৎ বিশেষাৎ ॥ 

তত্র তোয়াজীর্ণে। ইতি ভাবপ্রকাশে 

জঠর!গ্লিবিকারাজীর্ণবিসুচিকালসকবিলন্থি" 

, কাচিবিৎসা ॥ 

পাচনঃ (পুহ) অমিত । ইতি গেবিনী ॥ অল্্- 
রূলং। ইতি হেমচন্দুঃ ॥ রক্তিপ্গুঃ1 ইতি 

ঝাজনির্ঘন্ঃ ॥ 
পাঁচনকঃ (পু) ট্কণঃ | ইতি হেমচন্দঃ ॥ 
পানী (জী ) হরীতকী | ইতি মেরিল 
পাচলহ (লী) প্চনহ | ইতি মেদিলী ॥ 

পাচলঃ (গুহ) পাচকহ।1 অগ্রিঃ। রাধনদেব্যহ। 

বায়ুঃ।॥ ইতি শবরত্বাবলী ॥ 

পাচী (জী) লতাবিশেষঃ 1 পাচি ইতি পচ্চে 

ইতি চ হিন্দী ভাষ! ॥ তশপধ্যায়ঃ | মর- 
কতপত্রী ২ হরিতলভা ৩ হরিতপত্রিকা ৪ 

পত্ী হ:শুরতিঃ ৬ সালারিা। ৭ গার 

আতপভিকা ৮ অঙ্কা। গুণ বইুহহ॥ 
ভিক্হই। উদ্চতহ £ কহাদত্থত। বাতছোদ 

শ্রহফ্তবিকারনাশিহহ, 1 

৪৯ 

হগদাযপ্রশ- ? 

পঞ্চকপালস্থায়ৎ | ইত্যর্থে ঝঃপ্রত্যয়- 
নিষ্পন্নঃ ॥ 

পাঞ্চজন্যঃ (পুই) বিষুঃশঙ্খঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
পঞ্চজনে! নান দৈত্যঃ সগুদে তিথিরূপ 
আমীৎ তদশ্থিজন্বাৎ। ইতি ভরতঃ ॥ 

অগ্নিঃ। ইতি মেদিনী ॥ 
পাঞ্চদন্যধরঃ ( পুং ) বিগুঃঃ | ইতি হারাবলী ॥. 

পাঞ্চলিক! (স্ত্রী) পঞ্চালিকা। ইতি ভরত- 

দ্বিনূপকোষঃ ॥ 

পাঞ্চশব্দিকৎ (ক্রী ) পঞ্চশ্রকারবাদ্যং | যথ11 

অঙগজং চশ্মজঞ্েব ভন্রজং কাংস্যজহ 

তথা! | ফুখকৃতক্চেতি শুনিভিঃ কথিত 

পাঞ্চশব্দিকৎ ॥ ইতি স্কান্দে রেবাথণ্ুহ ॥ 
পাঞ্চাধিকঃ (গুহ) পাশুপতঃ। যথা! পাঞা- 

ধিক: পাশুপতশ্চিজ্রপঃ স্করিমাস্মতঃ । 
ইতি ত্রিকাণ্ডশেষং £ 

পাঞ্চালহ (লী) শান্্রং । যথা 1 পিতৃছুনৃপি- 
পুরধ্যা ছাদ্দিক্ষিণেন পুরগনঃ | রাষ্্রং দক্ষিণ 
পঞ্চালহ বাতি শ্রাতধরাধ্িতঃ ৪ ইতি 

ভ্ভাগবতে ৪ সন্ধে পুরগ্রনোপাখ্যানে 

২৫ অধ্যায়ঃ £ পঞ্চানাহ বিষয়াগামন্তেতি 

হনবগতানাহ প্রকাশনায়ালনিতি পক্কালহ 

শান্ুহ। ইতি | প্রকৃত নিহতক্চ শাহর 

পশালমহজ্ঞকহ 1 ইভি চ তগ্দীকাদাহ 

ভুহরহথাদী হত পঙ্গালনিতি পাঠঃ কিন্তু 

সাধে ঝশ্রতায়ে পাঙালমপি ভঙতি £ 



, গাঁটলৎ ইইত* গাঁটল! 

পাঞ্চালঃ, (তরি) পঞ্চালদেশোস্তবঃ। যথা। ] পাটলঃ (পুং) শ্বেতরক্রবর্ণ; । গোলাবির্ 
তথাভূতাং দৃষ্টু নৃপসদসি পঞ্চালতনযা- [' ইতি ভাষা । আশুধান্যং1 ইত্যমর:॥ 
মিতি বেশীপংহারঃ ॥ অস্ত গুণাঃ। অত্যুষ্ণতৎ |; বধনিষ্ন্ি 

পাঞ্চালাঃ (পু ) দেশবিশেষঃ | স তু দ্রপদ- ২ । ভ্রিদোষকারিত্বঞ্চ | ইতি রাগ 
রাজনগর | অধুনা ফরক্কাবাদ ইতি বল্লভঃ ॥ তদর্ণবুক্তে ত্রি॥ 
খ্যাতঃ ৷ যথ। পাঞ্চীলাশ্চেদিমতস্তাশ্চ | পাউলদ্রমঃ ( পুং ) পুন্নাগবৃক্ষঃ ॥ ইতি রাজ 

সুরসেনাঃ পটচ্চরাঃ। ইত্যাদি বিরাট- নির্ঘন্টঃ ॥ 

পর্বব ॥ পাটলা (জ্ত্ী) ছুর্গা। যখ1। অপরণােবগরদ 

পাঞ্চালিকা (স্ত্রী) বস্ত্রদন্তাদিকৃতপুত্তলিকা । চ পাটলা পাঁটলাবতী। ইতি তন্রসারে 

তৎ্পর্য্যায়ঃ | পুজিকা ২। ইত্যমরঃ ॥ তন্তাঃ শতনামস্তোত্রং ॥ পুষ্পরৃক্ষবিশেষঃ। 
পঞ্চালিকা৩। ইতি ভরতঃ॥ শালভপ্ভী৪। পারুল ইতি ভাষা | তৎপর্ধ্যায়। | 
ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ পাঞ্চালী ৫ শাল- পাটলিঃ ২ - অমৌঘা ৩ কাস্থানী 8 
ভণ্রিকা ৬। ইতি জটাধরঃ ॥ ফলেরুহা ৫ কৃষ্ণরৃত্তা ৬ কুবেরার্দী ৭1 

পাঁঞ্ধালী (ত্ত্রী) পাধশলিকা। পাগুবপত্থী। |  ইত্যমরঃ ॥ তাত্রপুঙ্গী ৮ কুস্তিক! ৯ 
তৎপধ্যায়ং। কৃষ্ণ ২ পাতুশর্শিলা ৩ ্থপু্পিকা ১০ বসন্তদূতী ১১ স্থালী ১ 
পার্বতী ৪ দ্রৌপদী € যাজ্তসেনী ৬ স্থিরগন্ধা ১৩ অন্দুবাসী ১৪ কালবৃত্বী১৫) 
বেদিজ। ৭। ইতি জটাধরঃ | সৈরিছ্ী ৮! ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ মধুদৃতী ৯৬ কালাঁ 
লিত্যযৌবন! ৯। ইতি হেমচন্দরঃ ॥ [.. স্থলী ১৭ অলিবল্লভ! ১৮ ॥ ইতি ভা 

পাট্ব্য সম্বোধনহ | ইত্যমরঃ ॥ * প্রকাশঃ ॥ কামদূতী ১৯ কুষ্ী ২ 
পাটকহ (পুহ 9 ,মহাকিছুঃ ॥ কটকাস্তরং । তোয়াধিবাসিনী ২১ | ইতি রপ্রমাদ]। 

- বাছা । অক্ষাদিচালনৎ ॥ যুলদ্রব্যাপ- অস্ত গুণাঃ। তিত্তত্বং। টং উ 
চয়ঃ। বোধহ। ইতি সেদিনী ॥ গ্রামৈক- তব কফবাভশোকাদ্মানবনিশ্বাসমিপা 
দেশঃ । ইতি হেমচন্্রঃ 0 , নাশিত্বধ্চ | ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ ছি 

পাটচ্চরঃ (পুহ) চৌরঃ॥ ইত্যসবঃ ॥ 

পাটনহ (রী) ছেদনং 1 যখ্য । অস্থিভঙ্গহ 
গবাৎ কৃহা লাঙ্গুলচ্ছেদনং তথা । পানে 
কর্ণশৃঙ্গাণাহ মাসার্ঘস্ত ববান্ পিবেছ ॥ 
ইতি প্রায়শ্চিনতদ্ে বল: ৪ 

পালং (ক্লী) পাউলীপুষ্পহ । ইত্যবরঃ ॥ 
গোলাবাধ্যপুষ্পমিভি কেচিৎ 

নু ২ টে 

অনুয্বং | দোষত্রয়ারুচি হিকাতৃহগপা্ি 
সপ ] তৎপুস্গুণাঃ ।. করায়হচ। মলি 

হ। হিমত্বৎ। কুদ্যতুং | পবফাত্রনা্ি 
হুঞ্চ॥ ততকলগুণাঃ। পিভাতিসারদা 
নাশিহং ॥ হিকা্রপিতকারিরঞচ । রর 

, ভাবপ্রকাশঃ হক ৪ তদ্ুৎপিরথা | গ 

ল্ষণি সর্বোহুপি তপ: সংহত্য হণ! 



নন 1৭5 

এলিঙ্গৎ চিত্রবনে, সৃষ্ধ প্রতিষ্ঠাপ্য. চচার - 
হা বিচরস্তং তদ! ভুয়ো "মহেশ কু" 

মায়ুধঃ। আরাৎ স্থিত্বাপ্রতো ধন্থী সন্তাঁ 

পয়িতুমুদ্যতঃ॥ ততস্তমগ্রতো দৃষ্টরা ক্রোধা- 
খাতদৃশা হরঃ। স্মরযালোকয়ামাস শিখা" 

-.. গ্রাচ্চরণাত্তিকং-॥ আলোকিতন্ত্রিনেত্রেণ 
, অদনে!, ছ্যতিমামপি ॥  প্রাঁদছত তদা 

ত্রহ্মন্ পাঁদাদারত্য কক্ষবশ ] প্রদহমানে। 

চরণ দৃষ্টামৌ .কুন্থমায়ুধঃ।; উৎসসর্জ 

ধনুঃ শ্রেষ্ঠং তজ্জগামাথ পঞ্চধা-॥ যদাঁসী- 
্ষ্টিবন্ধস্ত রুক্সপৃষ্ঠং মহাপ্রভং ৷ স 
চম্পকতরকর্জাতঃ অগ্গন্ধাত্যে। গুণ।কৃতিখ 

নাহস্থানৎ শুভাঁকারৎ বাসী 

.তজ্জীতৎ কেশবারণ্যৎ বকুলং নামতো 
নগৈঃ॥ বা চ কোটা শুভা হাসীদিক্দ্রনীল- 

.. বিভূষিতা। জাতা সা পাটলা রম্যা..ভৃঙ্গ- 
রাঙ্গিবিভূষিতা ॥ ইতি বামনে ৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

' রক্তলোশ্রঃ | ইতি শব্দচন্্রিক! ॥ 

পাটলাপুষ্পষ্সিভং (ক্লী ) পন্মকাষ্ঠং | ই 
: বাজনির্ঘপ্টঃ ॥ 
পটলিঃ (পুং স্ত্রী) পাটলাপুষ্পরৃক্ষঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
রে (রী) নগরবিশেষঃ। পাটন! 

ইতি খ্যাতঃ । তৎপর্ধ্যায়ঃ.। কুহ্থমপুরং২। 

ইতি হেমচন্দ্রং 0. পুম্পপুরৎ ৩ পাটলি- 

- পুত্রকং্ ৪ | ইতি তরিকা গুশেষঃ.ঘ .. 
পাটলী বজ্র) কটভীবৃক্ষত ॥ মুকরৃক্ষ: | 

, ইতি রাজনির্ঘন্টহ |. 

পাটবহ (রী) পটুতা 1- যথা. । পিং 
সংস্কতোক্তিযু,4 ইতি হিতোপদেশঃ ॥ 

আবোগ্যং। ইতি রাভনির্ঘ্টঃ . 

তহ£ 

*স২৩১ 11৫০ 

পাটবিকঃ (ত্রি) পটুঃ রঃ ইঠিজি 
শেষ 7, 

পাটহিকা৷(স্্ী) গু । ইতি হারাবলী রা 

পাটিতৎ (ত্রি) কুতপাটনং 1 তৎপর্যযায়ঃ। 

দারিতং ২ ভিন্নৎ ৩। ইতি হেমচন্দ্ঃ ॥ 

পাটী তত্র ).বলাক্ষুগঃ 1 ইতি রাজনির্ঘন্ট ॥ 

পরিগাটী.1 অনুক্রযঃ। যথা । পাঁটাৎ 
ন্দগণিতস্য বচ্গি চতুরপ্রীতিপ্রদাং প্র- 
স্ফুটাং। ইত্যাদি লীলাবতী ] 

পাটারঃ ( পুং ) পটীরঃ | ইতি বিশ্ব 

পটট্যিং (ক্লী ) পট্টশাকং। বথ!। পাট্যশাকক্ত 
পি রর ও টি গুরুপাকি চ। ইতি রাজ 

ব্লরভ। 

পাঠঃ পু) মি বেদসাত্লনং, । শিষ্যাণা- 
মধ্যাপনহ। তৎপর্য্যায়ঃ। মহাযজ্ঃ ২ ব্র্গ- 

যজ্ঞঃ৩ পঠনহ৪ পাঠনা৫ গ্লাঠনহ ৬ অধ্য- 

য়নৎ ৭ অধ্যাপ্রনং ৮ অধ্যাপনা ৯ অভ্য- 
সনং ১০ । ইত্যমরভরতো। ॥ নিপাঠঃ ১১ 

নিপঠঃ ১২। ইতি সন্কীর্ণবর্গে অবরঃ ক 

মাহাত্্যাদিপাঠে ভু ওঁ নারায়ণায় নমঃ 

ওঁ নরার় নমঃ ওঁ নরোত্রমায় নমঃ শু 

দেব্যৈ সরস্বত্যৈ নমঃ ওঁ ব্যাসায নমঃ | 

ইতি নত! পাঠ্যৎ | নারায়ণং নমস্কৃত্য 

নরকেব নরোভ্তমৎ । দেবীৎ সরন্বতীৎ 

ব্যাসৎ ততো জয়মুদীরয়েহ॥ ইতি বিধেঃ । 
এবগ্ * ভাগবতীয়সুতোন্ডে। উদ্দীরয়ে 

... ইত্যস্থ স্থয়ন্তথা উদদীরয়মন্তান্ পৌরাপিকা- 

-নুপশ্রিক্ষয়তীতি ভ্রীধরস্বামিব্যাখ্যানমনু- 

. শাবনবিরুদ্ং । চৈবেতি ভারতপাঠা- 

. চ্চকারেণ ব্যাসে! লন্তং,1 ভাগবতে চৈবে- 



॥... পাঠঃ ২২৩২ পাঠ, 
ত্যত্র ব্যাস ইতি সাহ্চাল্লিখিতং | জয়- 
পদার্থমাহ ব্রহ্মচারিকাণ্ডে ভবিষ্যপুরাণং। 
অফ্টাদশপুরাণানি রামস্ত চরিতস্তথা। 
বিুধর্্মাদি শান্তাদি শিবধশ্ম্শ্চ ভারত ॥ 
কার্চরঞ্চ 'পঞ্চমো বেদে! যন্মহাঁভারতং 
স্বৃতৎ । কাষ্যৎ কৃষ্ঃদৈপায়নপ্রণীতং । 
সৌরাস্চ ধর্্মা রাজেন্দ্র মানবোক্তা মহী- 
পিতে। জয়েতি নাম এতেযাঁহ শীবদন্তি 
মনীধিণঃ ॥ জয়ত্যনেন সংসারমিতি জয়- 
স্তন্তদগ্রন্থঃ। এবঞ্চার্থানবলোকনাৎ আঁচা- 
রাছা স্তোত্রাদাবেষ শ্লোকঃ পঠ্যতে। 
ম্স্তমৃক্তে বারাহীতন্ত্রে চ। প্রণবঞ্াদে৷ 
জপ্্া চ স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ। 
অন্তে চ প্রণব দদ্যাদিত্যুবাচাদিপুরুষঃ 
সর্ধত্র পাঠে বিজ্ঞেয়ো হান্থ! বিফলং 
ভবে 1  শুদ্ধেনানন্চিত্তেন পঠি- 
তব্যৎ প্রযত্ততঃ ॥ ন কাধ্যাসভ্তমনসা 
কাধ্যৎ স্তোব্রস্ত বাঁচনহ । আধারে 
স্থাপয়িত্! তু পুস্তক বাঁচয়েৎ স্ুধীঃ ॥ 
হস্তমংস্থাপনাঁদেব যন্মাদল্নফলং ভবেহু। 
সবয়ঞ্চ লিখিত যু কৃতিনা লিখিতশ্ন 
নত অন্রাক্মণেন লিখিত তচ্চাপি 
বিফলং ভবেহ | খষিচ্ছন্দাদিকং ন্যস্ত 
পঠেৎ স্তোত্রৎ বিচক্ষণ: ॥ স্তোত্রে ন দৃশ্ঠতে 
ষ্ত্ প্রণবন্যাসিমাচরেহ। সম্কলিতে স্তোত্র- 
পাঠে সংখ্যাংকৃত্থা পঠেহ সৃধীঃ ৪ অধ্যায়ং 
প্রাপ্য বিরমেম তু মধ্যে কদাঁচন | কতে 
বিরানে মধ্যে তু অধ্যায়াদিং পঠেম্সরঃ ৪ 
ততশ্চ সার্কণডযপুররা ঈমদেষীসাহাস্থয- 
হ্যাদে। কৰিচ্ন্দাদিকং পঠেং । তদ্থা । 

প্রথমচরিতন্ত ব্রঙ্গ খবির্হাকালী দেবত! 
শাঁয়ন্রী ছন্দো নন্দ] শক্তী রক্তদত্তিকা বীজ 
মগ্রিস্তত্বৎং মহাকালীগ্রীত্যর্থ জপে বিনি- 
য়োগঃ। মধ্যঘচবিতন্ত বিধুঃখ বিশাহা- 
লক্ষমীর্দেবতানুষ্টুপ্ - ছন্দঃং শাকন্তরী 

শক্তিদুর্গা বীজং সৃষধযস্তত্বং মহালক্ষ- 
প্রীত্যর্থৎ জপে বিনিয়োগঃ | উত্তরচরি- 

তস্ত রুদ্র ঝষিঃ সরন্বতী দেবতা উদ্ষিকক 
ছন্দে! ভীমাশক্তিভ্র্ণামরী বীজৎ বাযুস্ত্বং 
সরন্বতীশ্রীত্যর্থ২ জপে বিনিয়োগ; ॥ 
নৈয়তকালিককল্পতরো৷ ভবিষ্যপুরাণং। 
ইতিহাসপুরাণানি শ্রুস্থা ভভ্যা! মহীপতে। 
শুচ্যতে সর্ববপাপেভ্যো ব্রহ্মহত্যাদিভি- 
বিভো ॥ ব্রাহ্মণ বাচকং বিদ্যান্ানা" 
বর্ণজনাদরাৎ। শ্রস্বান্যবর্ণজান্্জন্ বাচ" 
কামরকং ব্রজেত ॥ তথা । দেবাচ্চামগ্রতঃ 
কত! ত্রান্গণানাৎ বিশেষতঃ1 গ্রন্থি 

শিখিলৎ কুর্ধ্যাদাচকঃ কুরুনন্দন ॥ পুন" 
ব্বস্ীত তৎসৃত্রৎ ন দুক্তা ধারয়েৎ কচিং। 
হিরণ্যৎ রজতং গাশ্চ তথা কাংন্টোপ" 
দোহনাঃ॥ দত্বা ভু বাচকায়েহ শর” 
স্যাঘোতি যৎ ফলহ | কাহন্তোপবোহনাঃ 

কাহন্ক্রোড়াঃ। বাচকঃ পুজিতো৷ যেন 
প্রনঙ্গান্তস্য দেবতাঁঃ £ তথ! | জ্ঞান সর্ব 
সমাপ্তি পুজয়েদ্বাচকহ বুধ: । ঘাক্সান' 
মপি বিক্রীয় ৰ ইচ্ছে সফলং ভ্রু ৫ 
তথা? বিস্পটমদ্রতৎ শান্তহ স্পটাক্ষরণ 
পদন্তধ।। কলস্বরূসমাবুক্তৎ সাবাস 
হিভহ1 বুধ্যযানঃ সদর্থং বৈ গ্রস্থার্থত 
ইতনশে। নৃপ ৭ ভ্রাাণাদিনু, নর্কেনু 
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্রন্থার্থধার্পয়েম্প ॥ য এব ঝাচয়েছু মন্ 
স বিপ্রে ব্যান উচ্যতে ॥ তথ! | সপ্তন্বর- 

সমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে । 
প্রদর্শয়নূসান্ নর্ববান্ বাচয়েদ্বাচকো! নৃপ ॥ 

ইতি তিখ্যাদিততং ॥ & | পাঠস্াউাদশ 
দোষ! বখা। শঙ্কিতং ভীতমুদৃঘুষ্টমব্যক্ত- 

মনুনাদিকৎ । বিশ্বরং বিরসধৈঃব বিশ্লিব্টং 

বিসমাহতহৎ ॥ কাকস্থরং শিরমিতং তথ 

স্থানবিবঞ্জিতৎ । ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ 
পাঠদোযাস্চতভু্দিশ ॥ ফংগীতৎ শিরসঃ 
.কম্পমল্লক্টমনর্থকহ। ইতি মার্কগেয়- 

পুরাণৎ ॥ & 1 অধ্যয়নক্রমে। যথা । আচম্য 

প্রযতো। নিতামধীয়ীত উদঘুখঃ। উপ- 
সংগৃহা তৎপাদো বীক্ষ্যমাণো গুরো- 
মুখৎ | ক ॥ অধ্যাপনক্রমো যথা | অধীঘ 
ভে! ইতি ভ্রয়াদ্বিরাসোহন্তিতি চাচনেৎ ॥ 
প্রাক কুলান্ পধ্যুপানীনঃ পবিভ্ৈশ্চৈব 
পাবিতঃ ৮. প্রাণায়ামৈজ্ত্িভিঃ পুতত্তত 

: ওক্কারমহতি। ত্রাহ্গণঃ প্রণব কুর্যযাদন্তে 
চ বিধিবদ্ছিজাঃ ॥ কুর্য্যাদধ্যাপনৎ নিত্যৎ 

স্ ত্রহ্মাদীনি পূর্ববতঃ |. সর্ব্বেষানেব 
ভূতানাৎ বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনঃ & অধীয়ীতা- 

ধ্যয়ঙ্লিত্যৎ ভ্রা্গণ্যাদ্ধীয়তেহন্যথা ৷ ইতি 

কৌন উপবিভাঁগে ৯৩ অধ্যায়ঃ ॥ কু এ 
পাঠনিষেধকালো যথা । গ্রহণেহনধ্যায়ো 
ন ছৃক্টোপরাগমাত্রবিষয়ঃ । হ্রহৎ ন 

কীর্তয়েদৃত্রদ্ধ বাজ্ো রাহোশ্চ সুতকে! 
-ইতি মনুবচনেন সাসান্যতো নিষেধাৎ £ 

এষ ত্রাহানধ্যায়ে! গ্রন্তান্তবিষয় ইতি 

মিতাক্ষর; অন্যত্র হুহোরাত্রমনধ্যায়ো 

০ 

যাজ্ঞবন্কতাৎ | যথা ! সন্ধ্যাগর্জিতনির্ধাত" 

ভূকম্পোক্কানিপান্তনে। সমাপ্য বেদং 

ছ্যনিশমারণাকমধীত্য চ ॥ পঞ্চদশ্াৎ 

. চতুরদস্যামম্যাৎ রাহুসুতকে | খতুসন্ধিদু 

ভুক্ত বাশ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ চ.॥ হযনিশ- 
মহোরাত্রং। চচত্রআ্রাবণযারশির্বাখামাদি- 
ওতিপদো নিত্যাঃ ইতি ব্রশ্ধচারিকাণ্ড- 

ধৃতহারীতব্চনে এতাসামনধ্যায়ে নিত্য- 

ত্বাভিধানাদন্যাসাৎ কান্যত্বৎ। আদিপ্রতি- 

পদঃ শুর্লপ্রতিপদঃ ॥ সা চ বৌধিঠিরী 

দেন! গাঙ্সেয়শরতাড়িতা । প্রতিপৎ পাঠ- 
শলানাৎ বিদ্যেব তন্ুতাৎ গত ॥ ইতি 

ব্যাসবচনমপি তাবন্মান্রপরং ॥ ক ॥ গোত- 

মোক্তাকালিকানধ্যায়! যথা | আকালিক- 

নির্ধাততৃকম্পরাহুদর্শনোক্কা। ইতি আকা- 
লিকা ইতি। নিমিত্রকালমারভ্য পরেছ্য- 

যাবৎ স এব কালন্তাবদাকালস্তত্র ভবাঃ॥ 

তথা । বিদ্যুৎস্তনিতবজ্ঞেঘু মহোল্কানাঞ্চ 

হপ্লবে | আকালিকমনধ্যায়মেতেযু মনু- 

রব্রবীৎু | উচ্কাদিঘু প্রতিপ্রসবমাহ 
মনুঃ। বেদোপুকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব 

নিত্যকে | নানুরোধোহত্তযনধ্যায়ে হোম- 

মন্ত্রে চৈব হি॥ পরাশরভাষ্যে বুর্্- 
পুরাণহ ॥ অনধ্যায়স্ত নাঙ্গেরু নেতিহাদ- 

পুরাণয়োঃ | ন ধশ্দশান্ত্রেষন্যেহু পর্ব 

শ্বেতাঁনি বর্জযেত ॥ নারদ: | অয়নে বিবুবে 

চৈব শযনে বোঁধনে হরেঃ। অনধ্যায়ন্ত 
কর্ভব্যো নস্বাদিবু যুগাদিযু, 0 * সন্ধ্যা 

গর্জনে শান্রচিস্তানিন্দামাহ কত্তচিন্তা- 
মণো ভূর্বাসাঃ । সন্ধ্যায়াৎ গ্জিতে মেঘে 
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: শান্্রচিন্তাং করোতি য়ঃ। চত্ারি তস্ত 

' মশ্থান্তি আয়ুবিদ্যা যশো বল ॥ প্রাছু- 

ফ্তেষমিতু তু বিছ্যুতস্তনিতনিস্বনে | 

সজ্যোতিঃ স্তাদনধ্যায় ইত্যাহ ভগবান্ 
মনুঃ ॥ ইতি মনুবচনত বর্ধাবিষয়হ ॥ ক্ক॥ 

অষ্টম্যাদিযু বিশেষমাহ হেগাব্রিধুতাপ- 

স্তম্বঃ ৷ উদয়াস্তমিতে বাপি মুহুর্ভত্রয়- 

গ্ামি যুখ। তদ্দিনং তদহোরাত্রমনধ্যায়- 

বিদো বিছুঃ ॥ কেচিদাঁছঃ ক্ষচিদ্দেশে 

যাবদু দেননাড়িকাঃ। তাঁবদেব ত্বনধ্যায়ো 

ন তন্মিশ্রে দিনান্তরে॥ .ভদ্দিনং তাং 
তিথিং গ্রাপ্যেত্যর্থঃ। দিনান্তরে তিথ্য- 

স্তরে । অত্র পুর্বববচনদুভরমীমাৎংসা 

ধ্যায়িভিঃ পরিগৃহীতৎ। পর্বচনস্ত অন্য- 
গ্রস্থপরৎ | যন্তু নির্ণয় মৃতধুতৎ। প্রতি- 

পলেশমাত্রেণ কলামাত্রেণ চাষ্টমী। দ্বিনং 

দুষয়তে সর্ব ন্থরা গব্যঘটং যথা! ॥ 
তদ্দুষয়ত ইত্যভিধানাৎ পুর্বববন্ভিতামাত্রেণ 

সর্ববদিনদৃষণায়। পাঁজমার্তণ্ডে। প্রেকো 
চৈ চা দ্বিতীয়ান্তাঃ প্রেতপক্ষে গতে তু 

 যাঁ। য। ভু কোজাগরে জাঁতে চৈত্রাবল্যাঃ 
পরেইপি ঘা ॥ চাভুর্মান্তে সমাপ্তে চ দ্বিতীয়! 

|! ভবেভিথিং ॥ সর্ধ্ান্বেতাস্বনধ্যায়ঃ 
পুবাণৈঃ পরিক্ীভিতঃ ॥ ইতি তিথ্যাদি- 
তত্তুৎ ॥ 

পাঠকঃ (ব্রি) উপাধ্যাযঃ। ইতি হেসচন্দ্র ॥ 
ধন্মভাণকহ 1 ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

পাঠহুঃ (রী ভ্রহ্ধারণ্যৎ। বেদাদিপাঠম্থানং 
ইতি ভিকাপ্তশেষঃ 

গাঠমঞ্রা (জ্বী) শারী পক্ষিষ্। ইতি শব্দালা 

চ্ 

পাঠশাল। (স্ত্রী ) অধ্যয়নগৃহং। পাঁঠম্ত অধা- 

য়নস্য শাল! গৃহং | ইতি যঠীতৎপুরুঘ" 

সমাসনিষ্পনা £ 
পাঠশালিনী (ভ্ট্রী) শারী পঞ্ষিণী। ইতি 

মালা ॥ 

রী (ক্্রী) লতাবিশেষঃ | আকনাদি ইতি 
ভাষা তৎপর্য্যায়ঃ ৷ অস্বষ্ঠা ২ অন্থঠিকাও 
প্রাচীন ৪ পাপচেলিকা ৫ যুখথিকা ৬ 

স্থাপনী ৭ শ্রেয়মী ৮ বিদ্ধকণিকা' ৯ একা" 

চীলা ১০ কুচেলী ১১ দীপনী ১২ বন" 
তিক্তিকা ১৩ তিজ্রপু্পা ১৪ ৃহতিজ্ঞ! ১৫ 
শিশিরা ১৬ বুকী ১৭ মালতী ১৮ বরা ১৯ 

দেবী ২৭০ বৃত্তপর্ণী ২১ । অস্যা গণাঃ।' 
তিক্রত্বৎ | গুরুত্ব । উত্কত্বং। বাতপিত্ 

ভ্বরপিত্তদাহাতীদারশূলনাশিত্বং ॥ ও" 
সন্ধানকারিত্ব্চ। ইতি বৈদ্যকৎ ]*| 
অন্বষ্ঠা বালিকা বাল! শঠান্বা বালিকা 

ম্থিক। । অশ্ব চ মাঁচিকা চৈব দৃঢবন্থ! সহ 

রিক। ॥ গন্ধপর্নী চিত্রপুষ্পী শ্রেয়সী নথ 

বাচিকা। ছিন্গপত্রী তুরিদললিধিজেয়া 
যোড়শাজ্রয়া ॥ অদ্বষ্ঠা কষাম়ায! ব্য 

ক্রুজাপহা ॥ বাতাময়বলাগন্দী রুচি 
কৃ্দীপনী পরা ॥ ইতি রাছনির্ঘটঃ? 
পাঠান্ষ্ঠানবটী চ প্রাচীন! পাপচেলিকা। 

একাীনা বসা প্রোক্তা পািকা বর 
তিক্তিকা ॥ পাঠোষণ কটুক! তীগ্রণ বা 
শ্লেমহরী লঘু। হত্তি শলুর রচদরষ্ঠাত 
সারহত্রক্তঃ | দাহকগুবিষশ্বানকনিও গছ 

গলব্রণান। হা ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
পাঠিকা (জী) পাঠা । ইতি ভাবপ্রকাশঃ 



গাণিঃ ২৩৫ | পানিবী 

পাঠী [ন্] (পুং) চিত্রকবৃক্ষঃ। ইত্যমরঃ ॥ | পাণিকচ্ছপিকা (ভ্্ী) কুশ্য়ুদ্রা ( বথা। 
পাঠবিশি্উটশ্চ ॥ 

পাঠীকৃঠঃ (পুং) চিত্রকবৃক্ষঃ। ইতি ব্লাজ- 
- নির্ঘন্টঃ 1 

পাঠীনঃ (পু ) মহস্যবিশেষঃ। বোয়ালি ইতি 
ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ। সহজদংই্ঃ ২। 
ইত্যমরঃ ॥ সহত্রদহদ্্রী ৩ বোদালঃ ৪ 
বদালক? ৫1 ইতি শব্দরত্বীবলী ॥ অস্য 

গুণাও | শ্লেযলত্বং । লিগ্ধত্বং | মধুরত্বং। 
কষায়ত্বং। বল্যত্বং । বৃষ্যত্বং । পাঁকে 

কটুত্বং। রোচনত্ৎ | বাতপিত্তজিত্ব্চ | 
ইতি রাজবল্লভঃ ॥ পাঠকঃ | গুগ্গুলু 
ভ্রুমঃ ॥ ইতি মেদিনী | 

পাঠ্যৎ (তরি) পঠনীয়হ। পঠিতব্যহ। যথা। 
- তিষ্ঠ রে তিষ্ঠ কোষ্ঠৎ কুণ্ঠয়ামি 'হ্ঠা- 

দছহ | অপষ্ঠু পঠতঃ পাঠিমধিগোি 
শহঠম্য তে ॥ ইতি নৈষধে ১৭ সর্গহ & 

পাঁণহ (গুহ) পাণিঃ। ইতি শব্দচক্ররিকা ॥ 

পাণিঃ (ভ্ত্রী) পণ্যবীথী। হট্টঃ| ইত্যুণাঁদি- 

কোষ ॥ 

পাণিঃ ( পুৎ ) পণ্যতে ব্যবহ্রিয়তে অনেন। 
সচ সণিবদ্ধাবধ্যঙুলিপধ্যত্তভাগঃ! সতু 

গর্ভন্থবালকন্ মাসছয়েন ভবতি + ইতি 

স্থখবোধঃ ॥ তৎপব্যায়ঃ ] পঞ্চশাখঃ ২ 

শয়ঃ৩ সম ৪ হস্তঃ ৫ কন্ধঃ ৬1 ইত্যঘর- | পাণিনিঃ (পুং ) মুলিবিশেষঃ । 

ভরতৌ ॥ ভুজঃ ৭। ইতি জটাধরঃ 1 
, কুলিঃ৮1 ইতি শরভ্বাবলী ॥ ভূজা- 

দল: ৯1 ইতি ভ্রিকীগুশেষঃ 17 কুলিক- 

পাণিকচ্ছপিকাং কৃরধ্যাৎ্ৎ কৃত্সামান্্রেণ 

বাধকঃ। তত্র মংস্কতগুষ্পেণ পুজয়ে- 

দাত্নো বপুই ॥ .পুজিতং.তেন পুষ্লেণ 

দেবত্বৎ স্বস্ত জায়তে-। কুম্খমন্ত্রো যথা! ' 
দ্বিতীয় বৈষ্ণবীতন্ত্রং বীজ বিন্দিন্ু 
সংযুতহ | যষ্ঠস্বরো পরিচরং কুন্ধ- 

বীজ প্রকীর্তিতৎ ॥ ইতি কালিকা পুরাণে 
৫৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

পাণিগৃহীতী (জ্ত্ী ) ব্ধানেনোটা । ইত্যমরঃ॥ 
পাণিশ্রহণং (ক্লী ) বিবাহঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 

পাণিঘঃ (পুং ) পাণিবাঁদঃ। পাঁণিনা যৃদক্গা- 
দিবাদ্যৎ | পাশিৎ ঝা হস্তি যঃ। বঃ পাঁণি- 

নৈব হুদক্ষাদিবাদ্যমুৎপাদয়তি তত্র ॥ 
যঃ পাণিনা সবদঙ্গমিব পাঁণিং বাদয়াতি তত্র 

চ। ইত্যমরভরতৌ। ॥ 

পাণিঘাতত (পুৎ) পাণিনাহননৎ 1 ইতি 

সিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ 

পাণিজঃ ( পুহ ) নখঃ। ইতি হলায়ুধঃ ॥ 
পাণিতলং (ব্লী) কর্ষপরিমাণৎ । তোলক, 

দ্বয়ং। ইতি বৈদ্যকপরিভাষা ॥ হত্তাধো- 
ভাগশ্চ ॥ 

পাণিনঃ ( পুং) পাণিনিযুনিঃ ? 

শেষ এ 

ইতি ত্রিকাশু- 

তত্পর্যায়ঃ1, 

আহিকঃ ২ দাক্ষীপুত্রঃ ৩ শালস্কী ৪ 
পাণিনঃ ৫ শাণোতরীয়ঃ ৬1 ইতি 

ভ্রিকাগুশেষঃ & 

সুক্ষঃ। কুলিয়াকিড়া ইতি ভ'ঘ)। ইতি | পাঁণিনীযৎ (ভ্রি) পাঁণিনিনা কৃতি ইতি 
হাহমলো! ৪ যুহবোধব্যাকরণহ ॥ 



গাণ্তরঃ ২২৩৬ গাত্তবঃ 

পাণিদ্ধমঃ (তরি) পাঁণিৎ ধম্তি যঃ। হস্তকন্দ- | পাগুরপুষ্পিকা '[ত্ত্রী) শীতলার্ক্ষঃ। ইত 

তাঁকাগ্নিসংযোগকর্তা । এবং শব্দকর্তী 

চ। ইতি যুদ্ধবৌধব্যাকরণং ॥ 

পাঁণিন্ধয়ঃ (ত্রি) পাঁণিদার! পানবর্ত ॥ ইতি 

মুদ্ধবোধব্যাকরণহ ॥ 

পাণিপাদং (রী) পাণিশ্চ পাদশ্চ দ্বয়োঃ যা 

হারঃ। ইতি ব্যাকরণং ॥ 

পণিপীড়নহ (ক্লী ) পাণিগ্রহণৎ | বিবাঁহঃ | 

ইত্যম্রঃ ॥ 

পাণিভুক্[ জ*] ( পুৎ) উড্দ্বরবৃক্ষঃ ইতি 

শব্দচন্দ্রিকা। পাঁণিকরণকভৌক্তরি তরি ॥ 

পাণিমর্দঃ (পুং) করমর্দকঃ ॥ ইতি রাজ- 
নির্ঘপ্টঃ 1. 

গাণিমুক্তহ (ক্লী ) অস্ত্র । ইতি হলায়ুধঃ ॥ 
পাঁণিরুহঃ ( পু) ন্খঃ । ইতি রাজনির্ঘণ্টহ ॥ 

পানিবাদঃ (ভরি) পাণিঘঃ | সুদক্গাদিবাদকঃ। 

ইত্যমরঃ ॥ 

পাঁণিবাঁদকঃ (তরি) পাণিবাদঃ । ইতি হেম- 
চন্দ্র ॥ 

পাঁণিসর্গ্যা (ন্ত্রী) রজ্জুঃ । ইতি মুদ্ধবোধব্যা- 

করণহ ॥ 

পানীতলং (ক্লী) তোলকন্বষং | যথ।। বিড়াল- 
পদকর্ধে। চ পাণীত্রলমুড়ম্ঘরং। ইতি শব্দ- 
মাল। ॥ 

পাখৌকরণং (ক্লী) বিবাহঃ | ইতি জটা- 

ধরুঃ 

পাগুরং (কী) কুন্দপুষ্পৎ। গৈরিকং । ইতি 
শব্দচন্দ্রিক। ॥ 

পাওরও (পু) অর্কৰৃক্ষত ৪. শ্বেতবর্ণ:1 )- 
তথ্বতি ত্রি। ইত্যণাদিকোষ২ ৪ 

+ হ 

শব্দচন্ড্রিক। 1 

পাণুবঃ (পুৎ) পাণুনন্দনঃ | পঞ্চগাণডবোধ 
পভির্যথ। | বৈশল্পায়ন উবাচ | “স্ব 

সবধ্ূুতে গর্ডে গান্ধার্ধ্যা জনমেজয়। 

আন্বয়ামাস বৈ কুত্তী গর্ভীর্থে ধর্দমঢাতং। 

আ.বলিং ত্বরিত! দেবী ধর্ম্মায়োপজহার 

হ। জজাপ মন্ত্র বিধিবদদভ্তৎ দুর্বার! 

পুরা ॥ সংগম্য সা তু ধর্দেণ যোগমুতি 

ধরেণ হু। লেভে পুত্র বরাবোহা র্ব 

গ্রাণিহিতৎ বরৎ ॥ এন্দ্রে চক্দ্রদমারুজে 

মুহূর্তেহভিজিতেহ্টমে | দিবামধ্যগতে 

সুর্য তিখে৷ পুণ্যেহভিগুজিতে ॥ সত 

যশসং কুন্তী হুসাব প্রবরৎ সথতৎ | জাত 

মাত্রে সথতে তক্মিন্ বাগুবাচাশরীরিগ। 

এষ ধর্মমভূতাহ শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরে 

তমহ। বিজ্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাগ 

পৃথ্যাৎ ভবিষ্যতি ॥ যুধিতির ইতি খ্যা্জ 

পাণ্ডোঃ প্রথমজঃ সৃতঃ । ভবিতা প্রথি্নে 

রাজ! ভ্রিষু লোকেছু বিশ্রতঃ | ধরন 
তেজনা চৈব ব্ৃতেন চসমস্থিতঃ ॥ ১৫৪ 

ধার্মিকৎ তৎ সৃতৎ লব পাণুন্তাং পু 

রত্রবীৎ। প্রাঃ ক্ষান্রুং বলহ জ্যেষ্ঠ ধন 

জ্যেষ্ঠং স্তৎ বুণু॥ ততন্তখোজা ভর্জ। 

তু বাযুষেবাজুহাব সা । তাক্রাজজ্ে স€' 
বাহুর ভীমপরাক্রমঃ ॥ তদপ্যতিবর 

জাতৎ বাগুবাচাশরীরিণী | প্র 
বলিনাং শ্রেষ্ঠো জাতোহয়দিতি ভার £ 
ইদমত্যভুতঞচাসীত্জাতযাত্রে স্থকোদরে। 
যদহাৎ পতিত নানুং শিলাং খাতে 
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- রুচুর্ণয়ৎ॥ কুস্তী ব্যাস্্রভয়োদিগ্না সহদো- 

পতিত! কিল। নান্ববুধ্যত তং স্ৃপুমুৎ- 

সঙ্গে স্বে বুকোদরহ ॥ বজজজমংহননঃ সোহথ 

কুমারো ন্যপতদিগরৌ । পততা তেন 
শতধা শিল! গাত্রৈধিচ্ধিতা ॥ তাং শিলাং 
চিতা দৃষ্টা পাঙুধিন্্য়মাগ্তঃ | যন্মি- 
ন্রহনি ভীমস্ত জজ্রে ভরতসত্তম ॥ ছুর্যে!- 

ধনোহপি তত্রৈৰ গ্রজজ্জঞে বহধাধিপা1২/ক। 

জাতে বূকোদূরে পাণুরিদং ভূয়োহনচিন্ত- 
য়ৎ। কথন, মে বরঃ পুভ্রো৷ লোকশ্রেষ্ঠে। 
ভবেদিতি | দৈবে পুরুষকারে চ লোকো- 
হয়ং সংপ্রতিষিতঃ॥ তত্র দৈবস্ত বিধিনা 
কালযুক্তেন লভ্যতে ৷ ইন্দ্রো৷ হি রাজা 

দেবানাং প্রধান ইতি নঃ শ্রুতহ । অপ্র- 
মেয়বলোতসাহো! বীধ্যবানমিতছ্যতিঃ 

তৎ তোষয়িত্ব! তপসা পুত্রং লগ্দ্যে মহা" 

বলং। যংদাশ্ততি স মে পুত্রৎ স গরী- 

যান ভবিষ্যতি ॥ বর্ধণা মনসা, বাচা 

তন্মাত্তপ্দ্যে মহত্তপঃ। ততঃ পাুর্মহা- 

বাজে! সন্ত্রযিত্বা মহধিভিঃ | দিদেশ 
কুস্ত্যাঃ- কৌরব্যো ভ্রতং সাম্বৎসরং 
খতৎ। আত্মনা চ মহাবাছরেকপাদস্থিতো- 

হুভবশু॥ উগ্র স তপ আতম্ছে পরমেণ 
সমাধিন! । আরিরাধয়িযুর্দেবং ভ্রিদশানাং 
তসীশ্বরৎ | সূর্যেণ সহ ধর্শাত্বা পর্যা- 
বর্তত ভারত | তহ্ক কালেন মহতা বাসবঃ 

প্রত্যপদ্যত ॥ শত্রু উবাচ। পুভ্রং তব 
প্রদাস্থামি ত্রিযু লোকেযুবিক্রতং । ব্রা 
পানাং গবাঞ্চে মুহৃদাধর্ঘস্াধকহ ॥ 
দুহ্ঘদাৎ শোকজননং সর্ধববান্ধবনন্দনং। 

৫১ 

সৃতৎ তেহগ্র্যং প্রান্সামি সর্ববামিত্রবিনা- 
শনহ ॥ ইত্যুক্তঃ কৌরবো রাজা বাৰবেন 
মহাত্বনা । উবাচ কুস্তীং ধন্মাত্মা দেবরাজ- 
বচঃ ন্মরন্॥ উদকর্তব কল্যাণি তুক্টো 
দেবগণেশ্বরঃ | দাতুমিচ্ছতি মে পুত্রৎ 
যথাসহ্কলিতং হুদ! ॥ অতিমানুষকন্খাণহ 
যশস্বিনমরিন্দমমং । নীতিমন্তং মহাত্মানি- 
মাদিত্যসমতেজসং ॥ ছুরাধর্ষং ক্রিয়াবস্ত- 
মতীবাছুতদ্শনিৎ | পুভ্রৎ জনয় হুঝ্োণি 
ধাম ক্ষভ্রিয়তেজসাং ॥ লব্ঃ প্রসাদো 
দেবেক্দ্রাৎ তমাহ্বয় শুভাননে ॥ এবমুক্তা 
ততঃ শকত্রমাজুহাব যশস্থিনী।. অথাজগাঁম 
দেবেন্দ্রে জনয়ামাস চাজ্ছুনং॥ জাতমাত্রে 
কুমারে ভুতন্মিন্ বাগশরীরিশী | মহা- 
গভীরনির্ঘোষা নভো! নাদয়তী তদ! ॥ 
শ্বণতাৎ সর্ববভূতানাং তেষাঞ্চশ্রম- 
বামিনাং । কুম্তীমাভাষ্য বিস্পকটসুবাচেদং 
শুচিস্মিতাং ॥ কার্তবীর্ধ্যসমঃ কুত্তি শিবি- 
তুল্যপরাক্রমঃ | এষ শক্র ইবাজেযো 
যশস্তে প্রথয়িষ্যতি ॥ আদিত্যা- বিুনা 
প্রীতির্ধথাভূদভিবদ্ধিতা | তথা বিষুধসমঃ 
প্রীতিম্বদ্ধয়িষ্যতি তে হুতঃ ॥ এষ মদ্রান্ 
বশে কৃত্ব। কুরূৎস্চ সহ সোখকৈঃ। চেদি- 
কাশিকরূষাংস্চ কুরুলক্ষ প্রধাহ্ততি ॥ 
এতস্য ভূজবীর্যেণ খাগুবে হব্যবাহনঃ 4 
মেদসা! সর্ববভূতানাং তৃত্তিৎ যাস্যতি বৈ 
পরান ॥ খ্রামশীয়ান্ মহীপালান্ এষ জিত্ব। 
নহাবলঃ£ ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরক্ত্রীনূ 
মেধানাহরিষ্যতি ॥- জামদগ্নযমম: কুস্তি 
বায়ুবেগপরাক্রমঃ : এষ বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠে! 
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ভবিষ্যতি মহাঁষশাঃ ॥ তথা দিব্যানি 

চান্্াণি নিখিলেনাহরিষ্যতি | বিপ্রনহ্টাং 

শ্রিয়ঞ্চায়মাহর্তা পুরুষর্ষভঃ ॥ এতামত্য- 

ভূতাৎ বাং কুস্তী শুাব ভারত । বাঁচ- 
মুচ্গারিতামু্চৈত্তাঁং নিশম্য তপস্থিনাং ॥ 

বভুব পরমো। হর্ধঃ শতশুঙ্গনিবাঁমিনাহ। 

তথ! দেবরথা ন1ঞ সেব্দ্াণাঞ্চ দিবৌকসাং॥ 
আকাশে ছুন্দুভীনাঞ্চ বভুব তুমুল স্বন্ঃ। 
উদতিষ্ঠম্মহাঘোষঃ রর 1৬ 
বৈশম্পাঁয়ন উবাঁচ। কুস্তীপুজেষু জাতেষু 

ধতরাষ্ট্ীত্বজেষু চ। মদ্রবাজনৃতা পাঁগুৎ 
রহে। বচনমব্রবীত্ ॥ ন হেহস্তি তয়ি 

সন্তাপো বিগুণেহপি পরন্তপ । নাবরত্বে 

রাহা য়াঃ স্থিত্বা চানঘ নিত্যদা ॥ গান্ধাধ্যা- 

শ্চৈব নৃপতে জাতৎ পুজশতন্তথ| । শ্রুত্ব! 
ন মে তথা ছুংখমভবত কুকনন্দন ॥ ইদক্য | 
মে মহদ্ুংখং তুল্যতায়ানপুভ্রতা | দিফ্যা 

হ্বিদানীং ভুর্মে কুন্ত্যাসপ্যন্তি সন্ততিঃ ॥ 
যদি চাঁপত্যসন্ধানং বুস্তিরাজন্ুতা ময়ি। 

কুর্যাদমুগ্রহো৷ মে স্যাত্তব চাপি হিত 

7 বেশ ॥ স্তস্তে হি তে সপত্রীত্বাৎ বজ্ুৎ 

হুন্তিহৃতাই পতি॥ যদি তু হু প্রসঙ্ো 
মে স্থয়মেনাং গ্রচোদ ॥ পাতুরুবাচ। 

মমাপ্যেষ সদা মাডি হদ্যর্থঃ পরিবর্ততে এ 

ন তু তাং প্রসহে বন্ুমিষ্টানি্উবিবক্ষয! | 
তব হিদহ মহ মাহা প্রযতিষ্যান্যতঃ 
পবহ & মচ্তে ভ্রবহ নয়োক্কা স! বচন 

শ্রতিপহস্যতে | বৈশম্পা্ন উবাচ ততঃ 

হুস্থীহ পুল পাঞুধিবিস্ত ইদমন্ত্রবীহ 
হুল্মা মস সম্ডানহ লোকস্য চ কুক্ষ 

. প্রিয় মম বা পিগুনাশীয় পুর্বেরষামপি 

চাত্বনঃ ॥ মতপ্রিযার্ঘ কল্যাণি কুরু 

কল্যাণযুভতমৎ । বশসোহ্্থায় চৈব, ছু 

কুরু কন্ধ্ম স্্দু্ষরং ॥ এবমুা্বীগ্থান্ী 

সরুচ্চিন্তয় দৈবতং তম্মা্তে ভবিভা- 

পত্যমন্থুরপমসংশয়ৎ ॥ ততো মার 

বিচার্ধ্যেবং জগাম মনসাশ্বিনৌ। ভাবা" 

শম্য সত তস্যাৎ জনয়ামাসতুর্বমে 

নকুলৎ সহদেবঞ্চ রূপেণাপ্রতিমৌ ভুবি। 
তখৈব তাবপি যমৌ বাগুবাঁচাশরীরিমী। 
রূপসত্বগুণেরপেতাবেতাবত্যশ্বিনাবপি | 

ভানতস্ভেজসাত্যর্থ, বূপদ্রবিণনম্পদা ॥ 

নাধানি চক্রিরে তেযাং শতশঙ্গনিবা' 
সিনঃ। ভক্ত্যা চ কর্ণণ! টৈব তথা 

বিশাম্পতে ॥ জ্যেষ্ঠং ডিন 
ভীমসেনেতি মধ্যম । ৮০ 

ষঞ কুসতীপুভ্রানকলয়ন্ | পূ্ববৎ নে 
ত্যেবং সহদেবেতি চাঁপরহ | মাত্র 
পুভ্রাবকথয়ংন্তে বিপ্রাঃ প্রীতমাননাঃঃ 

ইতি মহাভারতে আদিপর্ব 1৪ 
তেষাং পুত্র যথা । প্রতিবন্হযঃ হত! 
সোমং শ্রচতকীতিস্ত চার্জুনাত। শতা 

নীকঃ শ্রচ্তকর্্মা দ্রোপদ্যাঃ পঞ্চ বিজ 
মাত 1 তেষাহ ভারা বথা। যৌছেছ 

চ হিড়িস্বা চ কাশি চৈব ছুভ্রিক॥ 
বিজয়া বৈ বেণুমতী পঞ্থভ্যন্ত ৫ 

ক্রমাৎ £ ছেবকো! ঘটোতহুকচশ্চ হাহ 

সন্যুশ্চ সর্দরশঃ ॥ অহোতো নিরপত্রট 
পরিক্ষিদভিমন্্রাভত ৫ ইতি গ্লারর়ে 

১৩৯ অধ্যায়ঃ £ 
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পাগ্তবেয়ঃ (তি) পাণ্ডোরপত্যৎ ৷ ইতি মুগ্ধ- 

বোধব্যাকরণহ ॥ 

পাণুবাভীলঃ (পু) কৃষ্ধঃ। ইতি ভ্রিকা 

শেষঃ ॥ 

পাণুবায়নঃ ( পু) কৃষ্ণ । ইতি হেমচন্দ্রঃ 

পাণ্ডিত্যৎ [ক্রী) পণ্ডিতধর্শ্কর্ম্ণী। যথা। 

ববজ্ঞা পাণ্ডিত্যচ্ছিছিরশশিধামভ্রমভরান্ ॥ 

ইতি মুরারিঃ ॥ 

পাঁণু (পুং ) পাণডুরফলীক্ষুপঃ | পটোলঃ। 

ইতি রাজনি্ঘনটঃ ॥ শুরুপীতমিভ্রিতবর্ণঃ1 
ততপর্যায়ঃ | হরিণঃ ২ পাওুরঃ ৩ | 

ইত্যমরঃ ॥ পাঁগুরঃ ৪1 ইতি ' হডডঃ £ 
মিতপাতসমাযুক্তঃ পাুবর্ণঃ প্রকীর্তিতঃ। 

ইতি স্থভৃতিঃ ॥ ভেদোহপি দৃশ্যাতে যথা ॥ 
পাণুরস্ত রক্তপীতভাগী প্রভ্যুষচন্দ্রবৎ 

পাতুন্ত প্রীতভাগার্ঃ কেতকীধুলিসমিভঃ॥ 
ইতি ভরতঃ ॥ তদ্ধতি ত্রি। ইত্যমরঃ ॥ 
নৃপতিবিশেষঃ। স ভু শান্তনুপুভ্রবিচিত্র- 

বীর্য্যস্ত ক্ষেত্রে ব্যাঁসাডজাতঃ। পাঁগুব-: 
পিতা চ। নাগভেদঃ। শ্বেতহস্তী। মিত- 

বর্ণঃশ] রোগবিশেষঃ | ইতি শব্দরত্বা- 

বলী £ক%& পাগুরোগনিদানংবখা!। পাণু- 
রোগাঃ স্বৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফেস্ত্রয়ঃ 

চতুর্থ? সম্গিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্মূদঃ 1 

ব্যায়মৈমত্রৎ লবণানি মদ্যৎ সদ দিবাম্বপ্র- 

মতীবতীক্ষৎ | নিষেবমাণস্য সমেত্য রক্তুং 

দোযাত্চৎ পাগুরতাং নয়স্তি [ক ॥ তন্তয 

পূর্ববূপাণি যথা । তৃকৃস্ফোটনষ্ীবনগাত্র- 
সাদসতক্ণপ্রেণকুটশোথাঃ | বিশু 
শ্বীতহুমথা বিপাকে! ভবিষ্যতস্তম্ত পুর 

'সরাণি ॥ ক্ছ] বাঁতিকম্ত তস্য লক্ষণ যথা । 
তৃজুত্রনয়নাদীনাং রক্ষকৃষ্ণারুণাভতাহ | 
বাঁতপাশুয়ে কম্পতোদানাহন্্রমাদয়ং5। 

পৈভিকস্য লক্ষণৎ বথ!। পীতসুত্রশর- 

স্নেত্রে! দাহতৃষ্ণাভ্রাশ্িতঃ। ভিন্নবিটুকো- 

ইতিপীতাভঃ . পিভপার্থীময়ী নরঃ | ক ॥ 
শ্রৈমিকস্য লক্ষণ যথা। কফপ্রসেকশ্বযখু- 
ভন্দ্রালস্যাতিগৌরবৈঃ। পাুরোগী কফা- 
চুক্লৈত্বঘৃদ্রনয়নাননৈঃ ॥ | ভ্রিদৌষজঘ্য 

লক্ষণৎ , যথা | ভ্রারোচকহুল্লীসচ্ছদ্দি- 
তৃষ্ণারমান্থিতঃ:। পাগুরোগী ত্রিভি্রোষৈ- 

যাজ্যঃ ক্ষীণে! হতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ** ॥ মুজ্জন্য 

সংগ্রান্ডির্ধথা ৷ যুতিকাঁদনশীলম্য কুপ্য- 
ত্যন্ততমো৷ মলঃ। কষায়৷ মারুতং পিভ- 

মৃষরা মধুরা কফং ॥ কোপয়েম্মদ্রসা- 

দীংস্চ রৌক্ষ্যাভুক্তঞ বক্ষয়েশড! পৃরয- 
ত্যবিপকলৈব আ্রোতাংফি 'বিরুণদ্ধযপি ॥ 
ইন্দরিয়াণাৎ বল হত তেজো বীর্ষ্যৌ- 
জসী তথ! । পাঁগুরোগহ কবোত্যাশু বল 
বর্ণাগ্রিনাশনহ ॥ 7 সৃত্ভিকাভক্ষণজ ্যপাঁগু 
লক্ষণং যথা । সৃত্তক্ষণান্ডবেৎ পাঞুভ্তত্রা- 

লস্যনিপীড়িতঃ। সকাসশ্বাসশূলার্শঃসদা- 

কুচিসমদ্থিতঃ 0 -শুনাক্ষিকৃটগগুজঃ শুন" 

পান্গভিমেহনঃ। কৃমিকোষ্ঠোহতিসার্ধ্যেত 
মলহ সাস্থকৃকফান্বিতই ॥ ক্ষ॥ তস্য অসাধ্য 

লক্ষণহ যখা। জ্রারোচকহাল্লাসচ্ছদ্ি- 
তৃষ্ণারনাহ্বিভঃ | পাগুরোগী ত্রিভির্দোষৈ- 

স্তযাজ্যঃ ক্ষীণো হতেন্তিয়ঃ ঘ পাওবোগ- 

শ্চিরোতপন্নঃ খরীভূতো ন বিধ্যতি ॥ 

কালপ্রকর্ষাচ্ছনানা২ বো বা পীতানি 



গাণ্ডুকঃ ২২৪৭ পাণ্ডর 
পশ্যাতি ॥ বদ্ধাল্নবিটু সহরিতৎ সকফং 
যোহতিপার্যতে। দীনঃ শ্বেতাতিদিগ্ধাঙ্গ- 
শছদ্িমু্াতৃষান্থিতঃ ॥ স নাস্তযস্থকৃক্ষয়াদ্- 
বস্চ পাঞ্জঃ শ্বেতত্বমাগুয়াৎ ॥ পাগুদত্ত- 
নখো! যন্ত্র পাঙুনেত্রশ্চ যো ভবেৎ | 
পাুসংঘাতদর্শচ পাণুরোগী বিনশ্যতি ॥ 
অস্তেযু শুন পরিহীণমধ্যং শ্রানং তথা- 
স্তেবু চ মধ্যশূন২ গুদে চ শেকদ্যথ 
মুয়োম্চ শৃনং প্রতাম্ন্তমমংজ্ৰকল্পং ॥ 
বিবর্জজয়ে পাঁগুকিনং বশোহ্র্ী তথাতি- 
সারভ্বরপীড়িতঞ্চ ॥ ইতি মাধবকরঃ ॥ %॥ 
তস্তৌষধহ বথা। লোহচূর্ণং তক্রপীতং 
পাখুরোগহরৎ ভবেৎ 1 ইতি গারুড়ে 
১৮০ অধ্যায়ঃ ॥. অপি চ। সপ্তরাত্রং 
গবাং মুত্রে ভাবিতং চায়সো। রজঃ | 
পাথুরোগপ্রশান্তার্থং পয়সা প্রপিবে- 
মরঃ॥ ১॥ গোসুত্রসিদ্ধং মণুরচর্ণৎ অগ্ডড়- 
মতঃ। পাওুরোগঃ ক্ষয়ৎ যাতি পড্ক্তি- 
শৃলধ্চ দারুণং 7২] অয়োমলং সসন্তপ্তং 
ভুয়ে। গোঘুত্রাধিতং | মধুসর্পিরধৃতৎ 
লীঘ। পাণুরোগী সুখী ভবেৎ ॥ ৩॥ পুন- 
রবাত্রিরদ্যোষবিড়ঙ্গং দারু চিত্রকৎ ॥ 
কুষ্ঠ হরিজ্দে ভ্রিফলা দ্তী ভব্যং কলি- 
হকৎ ॥ কটুকা পিগ্ললীমুলং মুস্তৎ শু 
চ কারবী। যমানী কট্ফলঞ্চেতি পৃথব্- 
পলমিতহ মতৎ 0৪ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ 

পাপুঃ (ত্ত্রী) নাষপন। মাষামী ইতি ভাষা! ॥ 
ইতি শব্দচজ্ছিকা ॥ পাতুবণন্ত্রী। ইতি 

" মুঙধবোধব্যাকরণহ ॥ 

পাঞ্চকং (পু) পাগুরোগঃ | পাহুল্লাজা। 

ইতি শব্দরত্বাবলী | পাতুবর্);। ইতি 
হলায়ুধঃ ॥ 

পাুকণ্টকঃ ( পুৎ ) অপামার্গঃ। 
নির্ধন্টঃ ॥ ৃ - 

পাঙুকম্বলঃ (পুং) শ্বেতগ্রাবারঃ | প্রন্তর' 
ভেদঃ। ইতি মেদিনী ॥ পাখুবর্ণকঘন!। 

ইতি ভরতঃ ॥ 
পাতুকম্বলী [ন্] (পুং) পাতুবর্ণকন্বলা্ে 

রথঃ। ইত্যমরঃ ॥ পাওুকম্বলযুক্তে ্রি। 
পারুতরুঃ (পুং) ধবরক্ষঃ | ইতি রা 

নির্ধন্টঃ ॥ 
পাণুনাগঃ (পু) পুননাগতৃক্ষঃ। ইতি 

রত্তাবলী ॥ শ্বেতহস্তিমপো/ চ ॥ 
পাগুপত্রী (ত্র) রেগুকা। ইতি রাজনি্ঘটঃ। 
পাণুপৃষ্ঠঃ (তি) পাণুবর্ণপৃষ্ঠযুতঃ। অনগ্ণ। 

ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 
পাগুফলঃ (পুং) পটোলঃ 1 ইতি গাঙ্গ 

নির্ঘপ্টঃ ॥ 

পাওুফলা (রী) চিত্ভিটা। ইতি রানি! 
পাওুডুমঃ (বি) পাণুবরণভুমিযুক্তদেশ। যথা! 

পাগুদক্ কৃষ্ণতো ভূমিঃ পাগুদক্ ফে 
স্ৃতিকা। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পাণুরৎ (রী) পাগুভৃসি:.। খটা। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 1 

পাত্রঃ (পু) শেতপীতসিশ্রিতবর্ণঃ। তৎঠি 
ত্রি। ইত্যনরঃ॥ কানলারোগঃ | রে 

শব্দরত্বাবলী | শ্বিত্ররোগে কী । হি 
হলাযুধঃ 

পাওুরনঃ (পুং) ফলশাকবিশেষ:। পাটরাগ 
ইতি ভাষা। অন্য গুণাঃ | ক্রিদিরে 

ইতি রাজ" 

শব্ধ 
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পিন্তনাশিত্বৎ। তিক্তত্বৎ | লবৃত্ব্চ 1 ইতি 
্লাজবল্লভই ॥ [ শেষঃ 1 

পাণুরত্রমঃ ( পুং ) কুটজরক্ষঃ। ইতি ত্রিকাণু- 

পাতুরপৃষ্ঠঃ (ব্রি )-লক্ষণহীনঃ। ইতি হেম- 
* চ্তরঃ ॥ পীতুবর্পৃষ্ঠযুক্তস্চ ॥ 

পাতুরফলী (স্ত্রী) ক্ুত্রক্ষুপবিশেষঃ। তত 
পর্যায় | পাখুঃ ২ ধুলরাহ্ি, বৃতবীজকাও 
ভুরিপলিতদা ৫ পীগ্ুফলী ৬ 1 অ্যা 

গুণাঃ॥ শিশিরত্বং | গৌল্যত্বৎ । কৃচ্ছাত্র- 
দোষপিতমুত্রাথাতনাশিত্বং | বল্যত্বং | 
বৃষ্যত্থ্চ | ইতি রাজনির্ঘন্ঃ ॥. . 

পারবা (ত্ত্রী) মাষপর্ণী। ইতি রাজনির্ঘটঃ ॥ 
পাতুরবর্ণা চ | 

পাণুরাগঃ (পু) দমনকরৃক্ষঃ ॥ ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ পাুবরণযক্তে ত্রি 

পাণুরেক্ছুঃ (পুহ ) শ্বেতেক্কুঃ । ইতি রাজ- 
". নির্ধঘণঃ | 
পাগুলেখঃ (পুৎ) পাগুলিপিঃ। মুমবিদ। ইতি 

পারস্যভাষা | যথ! ব্যাঁসঃ। পাগুলেখেন 
ফলকে ভূমে। বা প্রথম লিখে । ন্যুনা- 
ধিকন্ত সংশোধ্য পশ্চাৎ 'পন্বে নিবে- 

শয়েৎ॥ ফলকং কাঁঠাদিপউকং। ইতি 
ব্যবহারততবং॥ 

পাগুলোমশ। (রী) নাষপর্ণী। ইতি রত্রমালা ॥ 
পাওুবর্ণলোসুক্তা চন 

পাঁওুশর্কর [ত্্রী) রোগবিশেষই। যথা । পিষ্উং 
বৈ মালতীমুলং গ্রীম্কালে সমাহতহ । 
সাধিতং ছাগছুগ্ধেন পীতৎ শর্করয়াস্থিতং ॥ 
হরেন্মুত্রনিরোধঞ্* হরেছৈ পাতুশর্করাহ॥ 
ইতি গ্রারুড়ে ১৮২ অধ্যায়ঃ 

পাগুলোম! (ত্রী) মাদপর্ণী॥ ইতি জটাধরঃ ॥ 
পারুবরণলোম রক্তে তরি 

পাওুশর্শিলা (ত্র) জেপদী। ইতি ত্রিকাণ্- 
শেষঃ র্ 

পাওুসোপাকঃ (পু) বর্ণনন্করবিশেষঃ। 

তু চাণ্ডালইবৈদেহাং জাত: ॥ 
পাণ্যঃ তরি) স্তত্যঃ | শুবনীয়ঃ| যথা। 

অবদ্যপণ্যেতিদৃত্রে পাণ্যমন্তৎ স্তত্যহ্থ- 
মিত্যর্থঃ । ইতি কৌমুদী ॥ 

পাতিঃ (পুং) পতনং। ত্রাতে ত্রি। ইতি 
মেদিনী ॥ রাহুঃ ॥ যথা! । ভাড়িতঃ 

থদহনৈর্দিনসগ্থ্যঃ যটুকবট্ুকশরহৃ ফল" 
মাংশাঃ1 স্বং প্রুবে কুমুদিনীপতিপাতে। 

রাহুমাহুরিহ কেশপি তদেব॥ ইতি 

সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ ॥ 

পাতিকৎ (ফ্রী) পাতয়তি অবে। গমযতি যঞ 
তৎ।| নরকদাধনমিতি বাব । . তৎ- 

প্যায়ঃ। অন্ডভৎ ২ ছুক্ধতং ৩ ছুর্িতৎ & 

পাপহ € এনহ ৬ পাপৃন। ৭ কিন্িষৎ ৮ 

কলুষং৯ কিণুৎ ১০ কল্মষ২১১ বাঁজিনং ১২ 

তমঃ ১৩ অংহ্ং ১৪ কন্ধৎ ১৫ অথহ ১৬ 

পহ্বৎ ১৭) ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ ততু নব 
বিধং যথ| | অতিপাতকং ১ মহা” 

পাতকৎ ২ অনুপাতকং ৩ উপপাতকহৎ ৪ 

সন্করীকরণৎ ৫ অপাত্রীকরপৎ ৬ জাতি- 

ভ্রংশকরং ৭ যলাবহহ ৮ প্রকীণৃকৎ ৯1 
ইতি প্রায়শ্চিভ্তবিবেকঃ ॥ এবাং বিবরণ 

তততচ্ছন্দে দ্রষ্ব্যৎ ॥ কায়বাত্সনঃকূতার্নি 

দ্শুবিধপাপানি ঘখা। অদভানাযুপাদানহ 

হিংসা চৈবাবিধানতঃ- পরদারোপসেব! 



গাতনহ 

চ কায়িকধ ত্রিবিধহ স্যৃভহ | পারুষ্যমনৃত- 

স্ব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ। অসন্বন্ধ- 

. প্রলাপশ্চ বাজয়হ স্থাচ্চভুর্বিধহ "0 পর 

ভ্রব্যেষভিধ্যান২ৎ লনমানিষ্টচিন্তনহ ॥ 

বিতথাভিনিবেশশ্চ ভ্রিবিধৎ কর্ম নানসহ ॥ 

ইতি তিথ্যাদিতব্বৎ ॥ 

পাতদ্িঃ দুং) শনৈশ্চরঃ1 ইতি শব্দরদ্থাবলী ॥ 
পাতগ্লং ( ক্লী) পতগ্লিখুনিপ্রণীতপ!দ- 

চতুউয়াত্বকষোগকা গুনিরূপকদর্শনশান্্র- 
বিশেষঃ | তত্র প্রথষে পাদে । অথ 

যোগানুশীননমিতি যোগশান্্রারস্তে প্র- 

তিজ্বাং বিধায় যোগশ্চিত্তবৃত্ভিনিরোধ 

ইত্যাদিন! 'যোগলক্ষণমভিধাঁয় সমাধিং 
সপ্রপঞ্চৎ নির দিক্ষস্তগবান্ পতগ্নলিঃ ॥১॥ 
দ্বিতীযে | তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি 

ক্রিয়াযোৌগ ইত্যাদিনা ব্যুখিতচিভম্থয 
ক্রিষ্সাঘোগৎ যমাদীনি পঞ্চ বহিরঙ্গানি , 

সাধনানি ॥ ২ ॥ ভৃতীযে দেশবন্ধশ্চিতশ্ 

ধারণেত্যাদিন। ধাঁবণাধ্যানসমাধিত্রয়মন্ত- 

রঙ্গৎ সংযমপদবাচ্যৎ তত্রাবান্তরফলৎ 
বিভুতিজাতৎ ॥ ৩॥ চতুর্থে। জন্মৌষধি- 
মন্দ্রতপঃসঘাধিজাহ সিদ্ধয় ইত্যাদিনা 
সিদ্ধিপ্রপঞ্চনপুরঃসবৎ পরগং প্রয়োজনং 
কৈবল্যৎ ॥ ৪ ॥ প্রধানাদীনি পঞ্চবিংশতি- 
তদ্বানি সাক্ধ্যো্ঞান্যেবাব্রাপি। ষড্বিংশস্ত 
পরনেশ্বরোহধিকঃ | ইতি সর্ববদর্শন- 
সংগ্রহঃ ॥ 

তনৎ (রী) অধো নয়ন | যথা উদ্দধাধ- 
 স্িধ্যকৃপাতনাদিভী রসম্ত নানাবিধা শুদ্ধি- 
রুক্গা। ইতি রত্বাবলী ॥ 

২২৪২ 

পা সখ] তি ) রক্ষিতা 1 

পাতালঘ 

যথা । অংহার, 

কর্ডুঃ সহহর্ভা পাতুঃ পাতা পরাৎপর:। 

যমাজয়ায়ৎ অহহর্তা নাগা তেন হরঃ 
স্বতঃ ॥ ইতি ত্রলগবৈবর্তে, প্রকৃতিখণ্ে 
৬ অধ্যায়ঃ ॥ গন্গপত্রহ। বাবুই ইতি ভাহা। 

ইতি শব্দচক্দ্রিকা ॥ 

পাতালং (রী বিবরং । বড়বানল:। ইতি 
মেদিনী ॥ লগ্রাচ্চতুর্থস্থানং 1 বথা। 

পাতালং হিবুকব সুহৃদস্তশ্চতুর্থকং। 
ইতি জ্যোতিস্তত্ৎ ॥ স্বনামখ্যাতগর্ভ।। 
তথপর্ধযায়ঃ। অধোভুবনং ২ বলিদদ্ধ ৩ 

রসাতলং ৪ নাগলোকঃ ৫। ইত্যমরঃ৫ 
অধঃ ৬ উররগস্থানং ৭ ॥ % | মত্ত পাতা 

লানি যথা। অতলং নিতলঞৈব বিতলঞ্চ 
গভস্তিমৎ! তলং হুতলপাতালে পাতালানি 
ভুসপ্ত বৈো৷ ইতি শব্দরদ্রাবলী॥ শেষ 
উবাচ ॥। কথয়ামি মহাভাগ পাতাল 
বিনির্ণয়ৎ। ক্রমাদেব নিবোধৈতৎ মাব' 
ধানে! দ্বিজর্ধভ ॥ পাতালাঁনি চ মপ্তৈধ 

মুনয়ঃ সংপ্রচক্ষতে | অতলং বিতলৈব 

স্থতলঞ্চ তলাতলং ॥ মহাতলঞ্ বিখ্যাং 
ততো জ্ঞেয়ং রমাতলং | 'ততঃ পাতাল" 
মিত্যেবং সপ্ত পাতালসংজ্ঞকাঃ 1 এতে 
্বর্গাধিকলুখা বিলন্বর্থাঃ প্রকীর্ভিতাঃ। 
সম্বদ্ধতবনোদ্যানবিহারাক্রীড়চন্রাঃ ॥ থা 

চ সা মেদিনী ত্রহ্মন্ ধর্তে-স্থাবরজগমান। 
অধস্তস্ত! যদতলং বোজনাযুততো দির ॥ 
মযপুভো নহামায়ো, বসত্যত্র সহাজুরঃ। 
যেন স্ষ্টাঃ পুরা মাষাঃ যড়দ্ধনব্ি 
কিল ॥. ১ ॥ তিদধো . বিতলং * নাম 



পাতাল ২২৪৩ পাতাল 
" যোজনানাং ততোহযুতে। হরে! বিহরতে | - ধর্মচক্রন্ত' বেনেদং ধা্যতে জগ্রৎ ॥ 

তত্র ভগবান্ হাটকেশখ্বরঃ ॥ সুপার্খদৈভূতি- 
গণৈর্ভনান্যা চ সহ প্রভূঃ। প্রবৃভা চ সরি 

" তত্র হটিকী নাম বিস্তৃতা ঃ২1 অধঃ স্বুতল- 
মিত্যেতৎ যোজনানা২ ততোহযুতে। 

তত্রোধদাঁরঅবাঁঃ পুণ্যক্পোকো। বৈরোচনি- 
ব্বলিঃ 0৩1 তলাতলৎ ক্ততোইধস্তাৎ 

স্তলাদেষাজনাধুতে 1,ময়ে!, নাম দান 

বেজ্ক্রিপুরাধিপতিত্মহান্। নিবসত্যত্র 

. স্থচিরং মায়ানাং পবশাশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥ মহা- 
তলে ততোহধন্তাদেবাজনানামথাযুতে ! 

সর্পাণাং কাদ্রবেয়াণাং গণঃ ক্রোধবশা- 

স্বয়ং ॥ গরুড়াৎ সর্বদা ভীতঃ শবুটুণ্বঃ 

- সহৃদুতঃ। নিবদত্যনধিজ্ঞাতঃ পক্ষিরাজেন 

গহ্বরে ॥ ৫ ॥ রপাতিলে ততোই্ধস্তাদেবাজ- 

নানামথাবুতে । নিবসন্তি দানবাশ্চ শত্রা- 

সীতা! নিরন্তর ॥ ৬ ॥ পাতালে তু ততো- 
হধস্তাদেবাজনানাং দ্বিজাুতে । নাগলোকে- 

শ্বরাঃ শুর! নিবসন্তি যহাবলাঃ ॥৭॥ ইতি 

পাদ্মে পাতীলথতে ১1২৩ অধ্যায় ক] 

অপি চ। অতলং স্থতলঞ্চেব বিতলঞ্চ 

গভক্তিমশড। মহাতলহ রসাতলং-পাতালং 

সপ্তম স্মৃতৎ £ কুব্দভৌমং শ্রিলাভৌমং 
,পাতালং নীলমৃত্তিকৎ। বুক্তপীতম্মেতকুষ্- 

ভৌমানি চ ভবন্ত্যপি॥ পাতালানাঞ্চ সপ্ত 

"নাহ লোকা নাঞ্ যদন্তরং | শুধিরং তানি 

কথ্যন্তে ভুবনানি চতুর্দশ ॥ অষ্টাবিংশতি- 

বিখ্যাতীস্ততো! নরককোটয়ঃ চনরকাণামধ- 

স্তাবু ধুম কালযািসস্তবঃ ॥ তস্যা ধর্ভাদন- 

স্তাখ্যো কু্েঃ সর্বময়ো। মহান; তদধো! 

1 . ইত্যরিপুরাণৎ কট অন্যচ্চ | দশসাহজ্- 

মেকৈকৎ পাঁতালৎ যুনিসত্তম । অতলৎ 
' বিতলঞ্চেব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ্ড ] মহাখ্যং 

স্থতলঞ্চাগ্্যং প্রাভালঞ্চাপি সপ্তম 

. কৃষ্ণাশুরলারুণাপীভাশির্করাশৈলকাঞ্চনহি ॥ 
ভূময়ো ঘত্র মৈত্রেয় বরপ্রাসাদশোভিতাঃ। 

তেষু দানবদৈতেয়জাতয়ং শতস্হঘশঃ | 
নিবসন্তি মহাভাঁগা অহয়শ্চ মহাঁগুনে | 

স্র্লোকাদপি ' রম্যাণি' পাতালামীতি 

নারদ ॥ দিবার্করশ্থায়ো 

' নাতপৎ। 

যত্র প্রভাঁৎ তন্বন্তি 

শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি 

দ্যোতাষ কেবলং ॥ পাতালানানধশ্চান্তে 

বিষ্যোর্ধা তাযমী তনুঃ-॥ শেষাখ্যা ঘদৃ- 

গুণান্ বক্তৎ ন শক্ত! দৈত্যদানবাঃ॥ যো 
হনন্তঃ পঠ্যতে সিছ্ধৈদ্দেবদেবধিপৃজিতঃ 
যশ্তেষ! সকল! পুথথী ফণযমনিশিখারুণ! € 
আস্তে কুস্থমমাঁলেব কস্তুদীর্ধ্যং বদিষ্যতি ॥ 

যদা বিভুন্ততেহনন্তে। মদাঘুণিতলেোচন? ॥ 
তদা চলতি ভূরেষা সান্দ্রিতোযান্ধিকাননা ॥ 
ইতি বিষুপুরাণে ২ অংশে ৫ অধ্যায় ॥ 

পাতালঃ (পু) উষধপাঁকার্থঘন্ত্রবিশেষঃ॥ ইতি 

শব্দচক্ড্রিকাঘ ততপ্রকারো যথা । উদ্দমাপ- 

স্তুলে বহ্ির্মব্যে ভু রদসংগ্রহঃ ৷ পাভাল- 

বন্ত্রমেতদ্ধি শোধয়েত সৃতিকাদিকৎ ॥ ইতি 

, বব্দ্যকৎ 
পাতালগররুড়ী ক্র) পাতিলে: 1 ছেউড়া 

ইতি হিন্দীভাষা। তহুপধ্যায়ঃ | বহদা 

দনী ২ সোমবলরী ৩ তিজ্ঞালী » মেচকা- 

ভিধা ৫ তাক্ষী ৬ নৌপর্ণী- ৭ গারুড়ী ৮ 



পাতোপ 

ভোঁজনপাত্রাণি ভোজনশব্দে ড্র্- 

ব্যানিন। 
£ (পুহ) কর্পটিকঃ | কুশে নি ইতি 

- শব্দরতাবলী ॥ 

পান্রটারঃ (পুহ) বুক্তব্যাপারমন্ত্রী। র্লোহ 
পান্রহ। কাহস্থপাত্রহ। 'বুজতপাত্রহ। 

পিংহানং। পাবকঃ॥ ইতি শব্দমাল! 

মেদিনী চ॥ পিঙ্গাশঃ। বায়সঃ | কম্কঃ 

ইতি শবদরত্রাবলী ॥ 

পাত্রপালঃ (পু ) তুলাধটঃ । পাতওয়ায় ইতি 

ভাষা । ইতি জটাধরঃ [৮ . 

পাত্রসংস্কারঃ (পুং) পুরোটি:। রায়ভাটা 

ইতি ভাষ!। ইতি শব্মচন্ভ্রিকা ॥ .ভাঁজন- 
শুদ্ধিশ্চ & 

গাত্রী (ভ্ত্রী) পান্রৎ। ইতি ভ্রিলিঙ্গবগ্রহে 
অমর]. 

পাত্রীয়ং লী) যপাত্রং 1 ইতি ভ্রিকাণু- 
শেষঃ] 

পান্রীরঃ ( পু). যজ্া্রব্যং॥ ইতি ভূঁরি- 
" শুযৌগহ ৪ 

পাত্রেসমিতঃ (ব্রি) ভোনাদন্তত্র ঘে। ন 

মিলিতঃ সঃ ভোজনেবেব দক্ষঃ। যথা । 
স পাত্রেসমিতোহম্কত্র ভোঙনান্মিলিতো 

নযঃ। ইতি ত্রিকাণুশেষঃ 1 পাপিবিশেষঃ। 
যথা । নিধায় হৃদয়ে পাপ যঃ প্ররহ 
শংসতি শ্বয়হ 1 স্ পাত্রেসমিতোহথ 
স্দতি শব্দমাল। ৪ - 

পাত্রোপকরণৃহ কৌ) উপভুষণহ । বথ! । হীতি- 

বর্াদিষংলাতং পাত্রোপকরণাদিকং 1 

দল্যাদায়নবর্নত্য ভূষণহ ন বদাচল & 
৫৩ হি এ 

২৪৫. পাখেরৎ 

ঘণ্টাচামরকুস্তাদিপাত্রোপকরণাদিকং 

তঙুষণান্তরে দদ্যাদ্যন্মাতদুপভূষণং '॥ 
ইতি কালিকাপুরাণে ৬৮ অধ্যায়ঃ ॥ 

পাভ্রং(ক্রী) পাপিভ্রাতি ॥ যথ। তবিষ্যপুরাঁণে। 

সূর্ববেষামেব পাভ্রাণাৎ পরহ পাত্রৎ মহে- 

স্বর: | পতত্ত ভ্রায়তে বস্মদতীব নরকা- 

ণৃ্বাৎ ॥ মহেশ্বর "ইতি প্রদর্শক হেতো- 
রবিশেষাৎ । তথা নন্দিপুরাণৎ | পাঁভা 

গ্যাধ্যাত্তিকা যুখ্য। বিশুদ্বাশ্চাগিহোত্রিগঃ | 

দেবতাশ্চ তথ! বুখ্য। গোদানং-হ্েত- 

ছুন্তমহ [ ইতি প্রায়শ্চিপ্ততত্বৎ 1 

পাত্রতা (ন্ত্রী) পাভ্রন্ং। পাভ্রদ্য ভাবঃ | 

বিদ্যাতপদ্যাচারবুক্তত1। যথা । ন বিদ্যয়! 

কেবলয়া! তপন বাপি পাতা ॥ যত্রে 

বুস্তমিমে চোভে তদ্ধি পাভ্রং প্রচচ্ষাতে ॥ 

ইতি শুদ্ধিতবং ॥ 

পাথৎ কৌ) জলং 1 ইতি মেদিনী ॥ 

পাথি (পুহ) দুরধ্যঃ। অগিঃ। ইতি মেদিনী ] 

পাথঃ[ স্] (কী) জলৎ | ইত্যনরঃ 

পাখিঃ চট (পু) মধবদ্রচ। ইত্যুণাদি, 
কোষঃ £ চচ্ছুঃ ॥ ইতি সিন্বাস্তকৌদুদ্যা 
সুণাদিবৃত্তিঃ 0 কলোলে হী | ইত্যুণাদি* 

কোষঃ £ 

পাথেয়ৎ (কী) পথি ব্যয়িতবাদ্রবাহ 1 পখ- 

খরচ ইতি, ভাষা | ইতি হেমচন্দ্রঃ £ তত" 

পর্যযায়ঃ। শব্বলৎন। ইত্যমরঃ॥ স্ঘলহত। 

ইতি ভরতঃ ॥ কল্তারাশিঃ। যখা ! ক্রি 

ব্তাবুরিজিতুমকুলীরলেয়পাখেয়ধুককোৌর্প 

খ্যাঃা তৌকিক আকোকেরেো হজ্রোগ- 

স্চান্তযভপ্ষেথৎ ॥ ইতি জেযোতিভতহ ॥ 



'গাঁদঃ১ ২২৪৬ গাদগ্র 
৯৮:::::+4+4১৯্ি 

সাল স্্ইি 

প্রাথোঁজহ (রী) কমলহ | ইতি রাজনির্ঘণঃ॥ 
গাঁথোদঃ ( পু ) মেঘঃ। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ॥ 

" পাথোধরঃ (পু) যেঘঃ। ইতি হুলাযুধঃ ॥ 
পাথোধিঃ ( গুহ) সমুদ্রঃ | ইতি ত্রিকীণু, 

শেষ ॥ ৭ 

পাখোনিধিঃ ( পুহ) সমুদ্রঃ$। ইতি; শব্দরত্বা- 

বলী ॥ ০ 25...:২ 

পাঁদ্ ( পুং) গাদঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

পাদঃ ( পুং) পদ্যতে গম্যতে অনেন।' পা 

ইতি ভাঁষা। স তু গর্ভস্থবাঁলকদ্য মাস- 
দ্বয়েন ভবতি। যথা । মাসেন তু শিরে! 
দবাভ্যাং বাস্বঙ্জ্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ | ইত্ি 
ভাগবতীয়তৃতীয়স্বন্ধঃ ॥ তশুপধ্যায়ঃ | 

পৎ ২ অভ্বিত ৩ চরণঃ ৪1 ইত্যমরঃ 1 

'অংস্রিং ৫ | ইতি শবররভাবলী | ঞ ॥ 
খধেদীয়মন্ত্রচতুর্থাংশঃ। শ্লোকচতুর্থাংশঃ। 
যথা । পাদাশ্চেল্লোপে সত্যেব পূর্যেত। 

ইহ থাক্ পাদ এব গৃহাতে। ইতি বামনঃ ॥ 
আবিশেষাৎ শ্লোকপাদোহপি। ইত্যপরে । 

ইতি সিদ্ধান্তকৌধুদী ॥ & ॥ পাদদ্ার। 
পাঁদাক্রমণাদিনিষেধো যথা ॥ পাদেন 

লাক্রমেৎ পাঁদমুচ্ছিষ্উং নৈব লঙ্বযেহ। 
ন সংহতাভ্যাৎ পাণিভ্যাং কগুয়েদাত্মনঃ 
শিরঃঘ ইতি কর্্দলোচনং এ ॥ পাদ 
চালনাদিনিষেধো যথ1॥ ন পাদচালনহ 

বুর্ধযাৎ পাদেন বা কদাচন । নাথ প্রতা- 

পয়েৎ পাদে। ন কাহন্যে ধাবয়েদৃবুধঃ 
নাতিপ্রসারয়েদ্দেবহ ব্রাহ্গণান্ গামথাপি 

বা বাঘূগিনৃপবিপ্রাণাৎ সূর্য বা 

শশিলৎ প্রতি » ইতি কৌন্দে উপ. 

ন্ 

বিভাগে ১৫ অধ্যায়ঃ] % 1 গাদেভিয় 

স্যাধ্যাত্বত্বৎ তন্সিম্নধিভূতমধিদৈবতঞ্চ যথা! 
. অতঃ পরং- প্রবক্ষ্যামি সর্ববহ বিবিধ 

মিল্িয়ং ৷ পাঁদাবধ্যাত্বমিত্যাহত্রগ 

স্তত্বদর্শিনঃ ॥ অধিভূতত্ত গন্তব্যং বিষুদ 
স্তত্রোধিদেবতৎ | ইতি.মহাভারতে আশ" 

মেধিকপর্বৃণি ৪২ অধ্যায়ঃ ॥ ₹॥ বুঃ। 

রৃক্ষমূলৎ | তুরীয়াংশঃ 1, চতুর্থভাগঃ | 

শৈলপ্রত্যন্তপর্ববতহ|-মহাদ্রিসমীগে কু 

পর্ববতঃ। ময়ুখঃ। কিরণঃ। ইতি মেদিনী। 
পাদকটকঃ ( পুং ) নুপুরঃ | রবশনতাহংসাকৃতি 

চরণভূষণং | বেঁক মল ইতি ভাষ!। ত* 

প্ধ্যায়ঃ | হুংসকঃ ২ ॥ ইত্যমরভরতে॥ 

পাদকুচ্ছুঃ (পুং ) ব্রতবিশেষঃ | যথা। এক" 

তক্তেন নক্তেন তখৈবাযাচিতেনচ। উপ" 
বাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছু উদাহতঃ! 
ইতি গারুড়ে ১০৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

পাদগশ্ডিরঃ (পুহট শীপদৎ॥ খোদ ইতি 

ভাষ|। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ॥  - 
পাদগরহণৎ (লী) অভিবাদনং। পানশর্স 

পূরববকপ্রণাম: | ইত্যমরঃ 1 তমলিষেধে 
যখ1। সমিদ্ধাধুযুদবুস্তপুষ্পানহন্তো নাভি 

বাদয়েৎ চ্চাপ্যেবৎ যুক্তং 1 ইতি বৌধা' 
নং ছ অপযজ্রজলন্ঞচ , সমিৎপুষ্পরুণ 
,নলান্। দত্তক ভক্ষ্ঞ্চ বহন্তং না 
বাদয়েং ॥ ইতি লঘুহারীতঃ ॥ ন পুষ্পা, 

ক্ষতপাণির্নাশুচির্ন জপন্ ন্ দেবপিত 

- কাধ্যৎ কুবর্বন॥ অভিবাদয়েদিত্য 

শঙ্ঘলিথিতে৷ 7 ॥ তছ্িধিঃ। লৌকিব* 
বৈদিক বাপি তথাধ্যাক্সিকনেব হা! 

পা 



পাদপী 

আঁদদীত যতো জাঁনং তত পুর্ববযভিবাদ- 

য়ে ॥ উর্ধং প্রাণ! হ,গুজ্রীমন্তি- যুনঃ 
স্থবির আয়তি। প্রত্যু্থানাভিবাদ্রাভ্যাং 
পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ] ্গ॥ তৎপ্রকারঃ | 
'অভিবাঁদাৎ পরৎ বিপ্রে। জ্যায়াংসমভি- 

বাদয়ন। অসৌ. নামাহমস্ত্রীতি -স্বৎ নাম 

পরিকীর্ডয়েৎ ॥ নামধেয়স্য £যে .কেচি- 

. দভিবাঁদৎ ন জানতে |. তান্ প্রাজোহহ- 

মিতি জয়াৎ স্রিয়ঃ সর্ব্াস্তথৈব চ 1 ভোঃ 
'শব্দৎ কীর্ডয়েদন্তে স্বস্ত নাম্োইভিবাদনে। 
নান্নাং স্বূপভাবে হি ভে! ভাব খষিভিঃ 

.. স্তঃ॥ ইতি অন, . 

পাদচত্বরঃ ( পুং টি হাক 

ধরকঃ ॥ পরদোষৈকপ্রব্তা'। -ইতি 
' মেদিনী॥ . .. 
১ দা 

: , চক্দ্ঃ ॥ পল্ভাৎ গমনশ্ীলে তি ॥- 77. 
পাদজঃ (পুং ) শুদ্রঃ॥ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষ: ॥ 

পাদত্রাণৎ (ব্লী) পাছুক। | হতি অটাধরঃ ॥ 

পাদপঃ ( পুছ ) বৃক্ষ) ইত্যমরহ ৪ পাদপীঠঃ। 
ইতি মেদিনী 0. 

পাদপরুহা ত্ত্রী) বন্দাকঃ ॥ ইতি : রাজ- 

. নির্ঘন্টঃ ৪ 

পাপা [্ত্ী) পাছুকা। ইতি মেদিনী ৪ 
পাদপাশঃ (পুহ) অশ্বপাদরজ্ছুঃ | তহপর্য্যায়ঃ | 

দামাঞ্চনৎ ২1 ইতি হেমচন্দ্রঃ ৪ 

পাদপাশ্ট চক্্রী ) খস্ডুকা। খেডুয়া ইতি ভাষা! 

০, শশুঙ্ঘলা-॥ শিকলী ইতি ভান! । ইতি 

মেছিনী £ 

পাদ্পীঠহ (জা) পারস্থাপনাসনত। পা রাখা 

. ট্ল, ইতি ভাষা, * ততপর্ধ্ায়ঃ ॥ পা 
১ সনৎ ২।,ইতি হেমচন্দ্রঃ॥. .. 

পাদপীঠিকা (ভ্রী) নাপিতাদিশিল্পৎ 1, যথা । 
নী -নাপিতাদিকশিল্পে ভু কাবিকা, পাদ+ 

পীঠিকা । ইতি শব্দমালা ॥. ' 

পাদপ্রধারণং' (ক্লী ) পাদুকা । ইতি কেচিৎ1 
পাদপ্রহাঁরঃ (পু ) প্রদাঘাতঃ | লাতি ইতি 

ভাষা । যথা । নায়িকাপাদপ্রহারাদিনা 

. নায়কস্য -কোপাদিবর্ণং |. ইতি কাব্য 
প্রকাশে নপ্তডমোলাসঃ ॥ 

পাদপ্রক্ষালনং .€ ক্লী ) চরণধোতং । পা 
ধোওয়। ইতি 'ভাষ1। অস্থ গুণাঃ | মেধা- 

জ্নকত্বং। পবিত্রত্বং। আয়ুস্যত্বং। অলক্গমী- 

কলিনাশকত্বঞ্চ । ইতি রাঁজবল্লভঃ ॥ 
পাঁদবন্ধনং.( ক্লী) গোমহিষ়্যাদিধনৎ | ইতি 

জটাধরঃ ॥ বাদবশব্দটাকায়াং ভরতশ্চ 
চরণোদ্দানঞ্চ 1 

পাদমুলং (ক্লী) চরণাধোভাগঃ 1. (বখা। পাদ, 

হ গোহিরং স্যাৎ পার্চিক্তি ঘুটয়ো- 

রধঃ | ইতি হ্মচন্দ্রঃ 7 - 

পাদরল্ছুঃ (তরী) হস্তিপাদবদ্ধনরজ্জুঃ.! তৎ- 
শবর্ধযায়ঃ 1 পারী ২। ইতি জটাধরঃ 

চরণবহ্ধনদামমাত্রঞ্চ 

পাদরথী (ভ্ত্রী) পাছুকা 1, ইতি: তরিকা 
শেষঃ £ 

পাঁদরক্ষণং (রী) পাঁুক॥ হাতি হেমচঃ ॥ 

পাদরোহণঃ (গুহ) কটবৃক্ষঃ1 ইতি বাজ" 

. নির্ঘন্ট হ. ৩৬ ৪7 

আল জী)ল্লীগদহ ॥ ইতি, হেত 

চজঃ ॥ ঢু 



গাঁদাঙ্গ ২২৪৮ গাঁডুকা 

পাদবিকঃ (পু২) পথিকঃ। পদবীং.ধাবতি 
ইত্যর্থে ঠক্প্রত্যয়নিষ্পননঃ | ইতি মিদধান্ত- 
.কৌধুদী ॥ ং 

পাঁদবিরজাঃ [স্] (ত্ত্রী) পাছুকা। -ইতি 
হারাবলী 4 ্ 

গাদশঃ [স্] ব্য পাদৎ পাদং। পাদশব্দাৎ 

বীপ্দায়াৎ চশস্প্রত্যয়নিষ্প্নং । ইতি 
ব্যাকরণৎ ॥ 

পাদশৈলঃ (পুং ) গ্ত্যন্তপর্ববতঃ। ইতি শব্দ- 
রত্থাবলী ॥ 

পাদশোথঃ (পুং) পাদগতশোফঃ। যথা । 
অনন্যোপদ্রবকৃত+ শোথঃ পাদসমুখি তঃ। 
পুরুষৎ হস্তি নারীস্ত মুখজো গুহজে! 
দ্বয়ং ॥ ইতি মাধবকরঃ॥ 

পাদস্ফেটিঃ পং) রোগবিশেষঃ। তৎপধ্যায়ঃ। 
বিপাদিক] ২। “ইতামরঃ ॥ ন্য্টা ৩ 
সকুটিঃ ৪ পাদস্ফোটি: ৫1 ইতি শবরদ্রা- 
বলী ॥ সতু একাদশকষুদ্রকুষঠান্র্ততৃতীয়- 
কুষ্ঠহ | যথ।। বৈপাদিকং পাণিপাঁদ. 
স্কউনং তীত্রবেদনং । পাণিপাদশ্কুটনং 
পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ স্কুউনৎ বিদারণং 
যেন ত২।॥ ইতি মাধবকরঃ ঘ্ অন্য 
চিকিংন। কুষ্ঠশব্দে ড্রব্যা ॥ 

পাদহারকঃ (তি) চরণছার! হরণকর্তা! 
পাদাভ্যা, হ্রি্তেহসৌ। 8 পাদশবদাং 
নিপাভিলাৎ কর্ণ পকপ্রত্তমাস্তঃ। ইতি 
মুবোধব্যাকরণৃহ ॥ 

পাদাত্রহ (জী) চরণাগ্রভাগঃ ॥ তৎ্পধায়ঃ! 
শুপদহ ২1 ইভাযমরঃ এ 

পা্াদদ (লী) নুশুরহ | ইত্যমরঃও 

রঙ 

পাঁদাঁৎ (পুং) পাদাতিঃ |. ইতি শববরহথা' 

বলী? 

পাদাতং (ক্লী) পভিসংহতিঃ! পদাতিমহূহ। 

ইত্যমরঃ & 
পাঁদাতঃ (পু) পাদাতিঃ ! যখ!। পদাভি 

পত্তিপাদাতপাদাতিকপদাজয়ঃ | ইতামর" 

মালা ॥ 

পাদাতিঃ 3 (পু) পদাতিঃ। ইতি হে 
পা চন্দ্রঃ ॥ 

পাদারকঃ ( পুং) পোলিন্দঃ॥ ইতি ভ্রিকাণ 
শেষঃ ॥ 

পাদালিন্দঃ ( পুং ) নৌকা। ইতি হারাবদী। 
পাদাবর্তঃ (পুং) অরঘ্টকঃ। রহট্ ইতি হিল 

ভাষা । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পাদাবিকঃ ( পুং) পদাতিঃ | ইতি শব 

বলী॥ 

পাদী [ন্] পুই) পাদবিশিউজলজন্তগণ,। 

অন্ত গণনা গুণাশ্চ বথ|। বুভ্ীরবর্ 
নক্রাশ্চ গোধামকরশহৃবঃ | ঘণডিকঃ শি 
নারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্ৃতাঃ পারসন 
ইপিচযে তে তু কোষন্থানাং ৩ 

সাঃ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ॥ চতুর 
ভাগী। যথা | সর্কোষান্থিলো মুধ্যা্তরে 

নাঞ্ছিনোহপনে ॥ তৃতায়িনভূতায়াংপা 
স্চহুর্ধাংশান্ত পাদিনঃ ॥ ইতি নলদাদ 
তং £ 

পাছকঃ (হি) গদনঙ্লঃ | পদধাতোঃ কর্তর 

এুকপ্রত্যলিম্পন্রঃ 1 ইতি ভবেগ 
ব্যাকরণহ ঘ 

' পাছা [হ্রী) চর্দাদিনির্দিতপাশদ্দেন্দ। 



পাকা ২২৪৯ পাঁডুকা .. 
; জুতা! ইতি ভাঁষা। তৎপর্ধ্যায়ঃ। পাদুঃ ২ 
-. উপধনৎ ও | ইভ্যমরঃ ॥ পন্নদ্ধা ৪ পাদ- 

রক্ষিকা ৫ প্রাণিহিতা ৬1 ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ॥ পন্দ্বী' ৭ পাঁদরথী ৮। ইতি 
ত্রিকাণ্ডশেষঃ | কৌধী ৯। ইতি শব্দ 

রত্বাবলী ॥%॥ তন্তা। ধাঁরণবিধির্থ। 
বর্ধাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীু চ। 
শরীরত্রাণকাঁযো বৈ সোঁপানতকঃ - সদ 
ব্রজেৎ॥ ইতি জ্যোতিস্তবুৎ ॥ % ॥ অস্। 
ধারণগুণাঃ। পাঁদপ্রধারণৎ বৃয্যমৌজদ্যং 
চক্ষুযোছিতং | স্থখপ্রচারনায়ুষ্যং বল্যং 

পাদরুদাপহহ॥ ₹॥ তদ্যা অধারণে দোষ! 

যথা । পাদাভ্যামনুপানস্াঁৎ নৃণাং চক্র 
মণং মদ11 অনারোগ্যননাযুষ্যমিক্ডিয়ন্স* 
মদৃষ্টিকৎ ॥ ইতি রাজবল্লভঃ ॥ * ॥ তস্যা 
দানফলৎ যথা। দহামানায় বিপ্রায় যঃ 

প্রযচ্ছত্যুপানহোৌ।। ন তগ্য মানসো দাহঃ" 
কদাচিদপি জাঁয়তে ॥ যানধাশ্বতরীযুক্তং 
তস্য হেমময়হ শুভ । উপতিষ্ঠতি বিশ্র্ষে 
শর্ববরত্রবিভূষিতং 1 %॥ দানমন্র যথোত 

প্খ তত্তে বক্ষ্যামি পাঁধিব | শৃণুেকমনা! 

- ভুপ লোকে সব্বহথপ্রদহ ॥ জমদরির্দুনিঃ 

পূর্বং তপহংস্বাধ্যায়কর্শিতঃ॥ বাণখড়গ- 
ধরো! ধন্থী বডুব সততোদ্যতঃ £ ধনুর্বেদে 
তথ! বেদে সর্বাত্্রপারগ্োইভবহং ।ক্িপন্ 

বাণাহস্তথা শশ্বৎ ভাধ্যমানুগতো হি সঃ ত 

বদ! নিদাঘকালে তু ক্ষিপন্ বাণান সহ- 
আশ তন্ছো। শ্থাধুরিবাসহ্হ প্রতিলক্ষৎ 

| বহানিং ৪ নিদাঘভী ব্রসস্াপাদনচ্ছভন্তযাঃ 

। সতহহ ভঙ্গাৎ। ভর্ভঃ ল্লেহাতথা। যান্ত্যা 
৫৪8 + 

স্তম্যাস্চগ্ডায়তে ববিঃ 1 ক্ুতৃষ্কাশ্রম- 
তাপার্ভা তথা যাতুং ন সাশকৎ। হতাপা- 
দেশবিভ্রষ্টা; রেধুকা চ তপস্থিনী ॥ তাং 
দৃষ্ স যুমিঃ প্রাহ ভার্ধ্য।ং কিন্তে ভবে- 

চ্চিরং । কোপার্ভমাহ ভর্ভীরং ন কোঁপহ 
কর্তমর্হসি॥ নিদাঁঘতীব্রসন্তাপাৎ ভ্র্ট- 
পাদা তৃষাদ্দিতা। ম্বণিমদৃ্ঘণিতিঃ স্পুউি। ন 
শশাকাহ মাগিতুহ। ইত্যুক্ডে স ভ্ুধাবিষ্টঃ 
প্রাহ সন্ধায় কার্দুকং পৃ্ত্কং মাং ন 
জানাতি দৃর্ধে্। বিভ্রংশশীবিবান ॥ বঃ 
সন্তপতি মে ভার্ধ্যাৎ সাধবীৎ ধর্মাপরা* 
য়ণাং। সাধ্বসাধু অজীনন্ বৈ ফলগাগ্রোডু 
তস্য হি ॥ ইত্যুস্ডাস্থানমাতদ্ছাবর্কবিভ্রংশ- 
হেতবে। প্রতীক্ষ্য হি হুঘে।রেণ ভুরন্ূপ- 
ধরো সুনিঃ,) তং বিজ্ঞায় সুনিৎ নৃর্ধ্যো 
দ্বিজোহভূচ্চেদমব্রবীৎ |, কিমালোকয়মে 
সুর্ধ্যৎ পুনঃ পুনরতীব হি ॥ ম্বাণাঞ্চিত- 

পাঁণিত্বং কথয়স্থাথিলং সুনে । ইত্যুক্তঃ স 

তমাহেদং পাতয়িষ্যাম্যহং রূবিধ ॥ দ্বিজস্ত 

তথুবাচাঁথ মুনে চিত্রং বিভাতি মে) মাতু- 

ব্রঙ্কগতে। যছ্ঘালশ্চন্দ্রং জিদ্বক্ষতি ॥ 

,যোভনানাং সহক্রাণি নিনেবদঘাতি যে! 
দশ। বিপ্র মুক্তেন বাণেন তং কথং 

পাতগ়িষ্যসি ॥ তচ্ছুহ্া বনদরিস্তং প্রাহ 
শৃণু দিজোতন 1 পাতয়িষ্যাম্যহৎ যন্ধ দিনং 

সুধ্যৎ নভম্ছলাৎ ঘ বিয়চরন্তদা সৃর্য্যো 
মর্ঠালোকে ত্বতল্িতিঃ 1 নধ্যাহ্ে স্থিক্রতাওে 

মেতি সর্জলোকান্দদর্শিবান্£ তহকালে 
হুষহ্ক্ষ্যৎ ভবিষ্যতি দিবাকরঃ | এবং 

তং পাতগিফ্যামি পশ্টতত্তে হিভোতস ॥ 



পাড্কা [২২৫ গ্রাদোদ 

তচ্ছুত্া সহনোদিগ্রস্তস্য প্রত্যক্ষতাং 
'বযৌ। সৃর্ধ্স্তৎ ক্ষময়ামাস দস্তা ছত্রঘুপা- 
নহৌ ॥ ততঃগ্রভৃতি তচ্ছত্রং দ্বিজানাং 

পরিগীয়তে ৷ দ্ভৎ তৈর্ধার্যতেহন্যেষাৎ 
ক্ষভ্রিয়াণাৎ দ্বিজোত্বম 1 % ॥ যো দদাতি 

দ্বিজেত্যন্ত তৃতীয়ায়ামুপানহো। বৈশাখে 
শুরুপক্ষে তু সচ্ছত্রৎ কনকান্থিতং ॥ ন 
তস্য নানুযো দাহো৷ ৃত্যুলোকেইভি- 
জায়তে। সর্ববব্যাধিবিনিুক্তঃ শ্রিয়ং 
পুজাংস্চ বিন্দতি ॥ কালাদিহ যদ যাঁতি 
মম লোকে দ্বিজোভম | যানৎ বাশ্বতদবী- 
যুক্ত সর্ববহেদময়ৎ শুভ ॥ দিব্যাঙ্গনাভি- 
রাকীর্ণৎ সর্বাবন্থবিভুষিতৎ  উপতিষ্ঠতি 
বিপ্রেন্দ্র সর্ববকামফলপ্রদং € ইস্থযপি- 
পুবাণৎ ॥ ॥ বিষুঃগুছে সপাছ্রকগৰনে 
দোষো। যথা। বর!হ উবাচ। বহন্,পানহে। 
পল্যা যন্ত্র মাধুপচাক্রমেহ 1 চর্শকারন্ত |" 
জায়েত বর্ধাণান্ত ভ্রযে|দশ ॥ তত্র জন্ম । 
পরিভ্রন্টঃ শৃকলো৷ জায়তে পুমঃ। শৃক- | 
্লাচ্চ পরিভ্রু্টঃ শব চ ভ্রৈব জাঁয়তে ] , 
ততঃ শ্বন্াং পরিভ্রষ্টো৷ মানুষশ্চৈব 
জায়তে। মন্তক্রশ্চ বিনীভম্চ অপরাধ 

বিবর্দিতঃ ৪ যু "হু সর্দসংসারৎ সম 

বা? শ্রীপর্ণা শ্রীদ্রমা চাঁপি দেবদারুময়ী 
,পিবা। ষড়হুলা -চ সা কার্ধ্া পাদ্ুকে 

পুজয়েৎ সদা ॥ ইতি দেবীপুরাণং | * 
গুরুপাছুকাস্তোত্রং যথ!। ব্রহ্মরম্থুমরসী" 

রুহোদরে নিত্যলগ্রমবদাঁতমন্ুতৎ | 

কুণ্ুলীবিবরকাগুমণ্ডিতং দ্বাদশার্পমবী- 

রুহং ভজে ॥ ১-॥ তস্য কন্দলিত' 
কর্ণিকাপুটে কুগুরেখমকথাদিরেখয়া ॥ 

কোঁণলক্ষিতহলক্ষমগ্ডলীভাবলক্ষ্যমবলান" 

য়হ ভজে ॥' ২ ॥ তথুপুটে পটুতড়িহ 
কড়ারিম্পর্ধমানমণিপাটলপ্রভং 1 চিন্ত- 
য়ামি হৃদি চিশ্ায়ং বপুধিন্নুনাদনশিপীঠ 
মণুলহ ॥ ৩ উর্দমস্য হতভুক্শিখাদখং 
তদ্বিলাসপরিবৃংহণাস্পদং | 'বিশ্বঘন্ররণ 

মহোহসদোহকটং  ব্যাসৃষাদিযুগমাদি 
হংসয়োঃ॥ ৪ ॥ তত্র নথচরণারবিন্দয়োঃ 

কুস্কুঘামবঝরীমরন্নয়ো ২1 দবন্বমিন্দুমকরন্দ 
শিতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাষ্পদহ 1৫1 
পাছুকাপঞ্চকান্োত্রং প্বস্তাছিনিরগতং ! 
বড়ান্বায়ফলোপেতৎ প্রপঞ্চে চাতিদুরভিত 
ইতি কুদ্রধাষলঃ ॥ 

পাছুকাকারহ (পুহ ) চর্্রকারঃ | ইতি হল" 
র 1] যুধং ৪ ঃ লোকায় গচ্ছভি॥ য এতেল বিধানেন ' পাছুকা্ৎ (পু) চর্কারহ | ইতি হে 

বছধে কর্ম কারযেৎ। ন স লিপ্যতি চুপ ” 
পাপেন এবমেতম সংশয় ॥ ইডি বরাহ. 

পুরাণে উপানহাপরাধপ্রায়শ্চিতহ £ 

আধ ফেবতাপাছুকানিক্ীণপৃজনবিদ্িত। 1 
নিরহলী কাহ্যা হেমরপ্যমযী পি বাঃ 
চন্দনেনাপি করবা পাছকাশ্রতিমাপি 

1 

হু 

1 পাদ (ভ্রী) পাছকা। ইতামরঃ ॥ 

পাহুক্রৎ (গুহ) চর্ঘকারঃ। ইলরঃ ৪ 

ববা। | পালেলকং (ক্লা) চরণকৌতজলহ 1 চা 
হতহ 8 যথা 1 ছদি জপ দুখে 

* নান "নৈবেজ্যগুছরে হরেঃ। পাদোদবহ 



গাঁদোদ | 

নির্মালযৎ মন্তকে যস্য লোহচ্যুতঃ ॥ 
নৈবেদ্যমন্গং : তুলনীবিমিশ্রহ বিশেষতঃ. 
পাদজলৎ পিবেচ্চ। যোইশ্রীতি নিত্যুং 

প্রযতো মুরাবেঃ প্রাপ্পোতি সৃপ্রেময়ূভীৎ 

স ভক্তিৎ 7. হত্যাৎ হস্তি যদজ্বি- 
সঙ্গতুলদীন্তের়ঞ পাদোদিকৎ নৈবেদ্যৎ 

বহুমদ্যপানভুরিতৎ . গুর্বসনাসন্বযৎ 1 

ভক্তযাধীনমতিঃ স্থিতির্রিজনে তহসং 
গভিঃ সঙ্গজ। শালগ্রামশিলাদিমুন্তিমহিতাং 
জানস্তি কে বৈ হরে; ইতি পাগোত্তর- 
খণ্ডে ১০০ অধ্যায়ঃ ॥ * [.অথ শ্রীচরণো- 

দকাভিষেকমাহাত্যং পদ্মপুরাণে । স 
াতঃ সর্্বতীর্থেযু সর্ব্যজ্রেযু দীরক্ষিতঃ | 

শালগ্ামশিলাভোয়ৈধোহভিযেকং , মা | 
চরেৎ॥ গঙ্গাগোদাবরীরেবানদেযা। যুক্তি 

প্রদান্ত যাঃ । নিবসন্তি সতীর্ণাস্তাঃ শাল- 
আমশিলাজলে ॥ . কোটিতীর্৫ঘনহত্রৈস্ত 
মেবিভৈঃ কিং প্রয়োজনং 1 তীর্ঘং যদি 
ভবেহু পুণ্য শালগ্রামশিলোন্বৎ ॥ 
তীত্রেষ শৌতসাম্বপ্রীষসম্থীদে । যেষীং 

ধৌতানি গাত্রাণি হক্পেঃ পাদোদুকেন বৈ । 
'অহ্থরীঘ কুলে ভেষাং দাসোহম্সি বশগহ 

সদা ॥ রাজন্সেতানি ভাবচ্চ তীর্থানি 
ভূবনত্রয়ে। খাবন্স প্রাপ্যতে ভোয়ং 
শালগ্রামাভিযেকজহ ঘ শ্কান্দে কাতিক- 
লাহাজোে। খৃহেইপি বসতভ্তসা শশ্থাস্ামৎ 

পিনে দিনে ॥ শালগ্রামশিলাতোয়োখো 

ইভিবিখতি মানব & তত্রেবালাত্র । যানি 

কালি চ তানি ভরহ্ছান্যা দেবতান্ডথা। 

-বিহুপাদোদকম্যৈভে কলাহ নার্স 
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. মোড়মীং ॥.শালগ্রামোপুবো 'দেবো দেবে 
দ্বারবতীভবঃ .॥ 'উভয়োঃ আ্লানতোয়েন 
ত্রন্মহত্যা নিবর্ভতে ॥ কিঞ্চ |, নস বৈ চাঁব: 
ভূতস্বাতঃ সু চ গঙ্গাজলাগুতঃ | বিহু 

পাদোদকং কৃত্বাংশখে বঃ স্নাঁতি মানব ॥ 

ভীনৃসিংহপুবাণে। গঙ্গা প্র়াগগয়নৈমিদ- 
পুক্ষরণি পুণ্যালি বানি বুকুজাঙগলবামু, 

নানি .কালেন তীর্থসলিলানি .পুনন্তি 
পাপং পাঁদোদকৎ' ভগবতঃ প্রপুনাতি 

সদ্যঃ,॥ স্থতৌ চ| ত্রিরাত্রিফলদ] নদ্যে! 

যাঃ কাশ্চিদসমুদ্রগাঃ । সমুদ্রগা্চ পৃঙ্ষ্য 

.মাসস্য সরিতাং, পতিঃ ॥ ষগ্মামফলদ। 

গোদা বুসরস্য ভু জাহবী । পাদোদকৎ 
ভগবতো! দ্বাদশাবদফলগ্রদং 1 তন্নিত্যত! 

চ গরুড়পুরাণে। জলঞ্চ যেষাং তুলনী- 
বিমিশ্রিতৎ পাদোদকৎ চক্রশিলাসনুদূ- 

'ভবহ | নিত্যৎ ত্রিসন্ধণং ্রবতে ন গাত্রং 
খগেন্্র ভে ধম্মবহি্ধত! নরাঃঃ ক এ 

অথ ভ্রচরণোদকপানদাহাক্মাং । পানে 

গৌতমান্থরীযসগ্াদে । হরেং আানাবিশেষজ্ 
ভলং. বদ্যোদরে স্থিত অশ্বরীর প্রণ- 

ম্যোচ্ছৈঃ পাদপ!হগঃ প্রগৃহভাৎ॥ তত্রৈব 

নেবদৃততবিকুগুলধহবাদে। যে পিবন্তি নর! 
নিতাযহ শালআামশিলাজলহ 1 পঙ্গগ্রব্যৎ 

সহজৈন্থ সেবিতৈঃ কিহ প্রয়োভনহ এ 

কোর্িতীর্থসহইলৈপ্ত সেবিতৈঠ কিহ প্রয়ো 
-. জনহ ॥ নিত্যহ মলি পিষে পুণ্যৎ শালত 
আহশিলাজলুহ হ শাল্ামশ্রিলাতোয়হ 

হঃ পিবেদিল্ুমা সন্ত মাুং স্নাহ 

পুর্ব সু পিবেদুজিাহরহ ৪ কি 
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ঘহন্তি নরকান্ সর্ববান্ গর্ভবাসঞ দারুণহ। 

পীতং ধৈস্ত্ মদ নিত্যৎ শলগ্রামশিলা- 

অলং ॥ তত্র শ্রীযমধুরকেতুদংবাদে । 
শালগ্রামশ্িলীতোয় বিন্দুনাত্রং তু যঃ 

পিবেশ। সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত সুক্তি- 
মার্গে কতোদ্যমঃ ॥ তাত্রৈব পুল্স্তযভগীরথ- 
হবাদে। পাঁদোদকস্য মাহাত্ম্য ভগীরথ 

দদামি তে। পাঁবনং সর্বতীর্থেভ্যে হত্য- 
কোটিবিনাশনং ॥ প্তে শিরসি পীতে চ 

সর্ববাস্তষ্যন্তি দেবতাঃ । প্রায়ম্চিততন্ত 
পাপানাং কলৌ পাদোঁদকৎ হরেঃ ॥ 

কিঞ্ । ভ্রিভিঃ সারস্বতৎ তোয়ং সপ্তা- 

হেন তু নার্মদং। সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং 
দর্শনাদেব যাযুনং ॥ পুনস্ত্যেতাঁনি তোঁয়ানি 
আনদর্শনকীর্ভনৈঃ ৷ পুনাতি স্মরণাদেব 
কল পাঁদোদক হরেঃ ॥ অচ্চিতৈঃ 
কোরিভিলিঙ্ৈনিত্যৎ যহ ক্রিয়তে ফলং। 
তৎফলং শতসাহত্রৎ পীতৈঃ পাদোদকৈ- 
হরেঃ ॥ অশুচির্ব। ছুরাচারো। মহাপাতক- 

সংযুতঃ । স্পৃহটু। পাদোদকং বিষ্টোঃ সদ! 
শুদ্ধতি মানবঃ ॥ পাপকোটিযুতে যত 

মৃত্যুক(লে শিরে মুখে । দেছে পাঁদোদকং 
যস্য ন প্রয়াতি বমলযং ॥ ন দাঁনং ন 

হবির্ষেষাং স্বাধ্যায়ে। ন স্থরার্জনহ। তেহপি 
পাঁদোঁদকং পীত্বাপ্রয়ান্তি পরমাং গতিৎ ॥ 

বিশাখাখক্ষমহযুক্তা বৈশাখী কিং করি- 
ষ্যতি। পিগুারকে মহাতীর্থঘে উজ্য়িন্যাং 

ভগীরথ | মাঁঘমানে প্রয়াগে ভূ স্সানং 

বদ্য পাদোদকং হরেঃ॥ কাত্তিকে কার্তিকী- 
ছা 

যোগে কিং করিষ্যতি পু্চরে। নিতান্ত" 

পুষ্রহ 'তথ্য যদ্য পাদোদকং হরে 

. প্রবোধবাঁরে প্রাণ্ডে মথুরায়াঞ্চ' তথা 
কিং | নিত্যঞ্চ যাঁদুনং স্ানং ব্য 

পাদোদকং হরেঃ ॥ কাশ্যানুভরবাহিলাং 

গঙ্গায়ান্ত স্থতম্য কি |. ঘুদ্য পাদ 

দকৎ বিজ্যোর্ুথে চৈবাঁবতিষ্ঠতে ॥ কিখ। 
হিন্বা পাদোদকহ বিজ্োর্োহ্তী্দ 
গচ্ছতি ॥ অনর্ধযরত্দুৎস্থজা নো 
বাঞ্ছতি ছূর্দাতিঃ ॥ কুরুক্ষেতরমো দেখে 
বিন্দুপাদোদকং মতঃ ॥ পো 
ক্ষয় পুণ্যৎ নিত্যৎ ভবতি তৃহে। 
গয়াপিগুদমং পুণ্যৎ পুজাগামপি জাতে 
পাদোদকেন দেবন্ত যে বু পিতৃতর্গাথ 
নামরাখাহ ভয়ং তন্ত প্রেতজন্ংদ 
রাক্ষদং । ন রোগম্য ভয়ৎ চৈৰ নারি 
বিদ্নকৃতৎ ভয়ৎ ॥ ন দুষ্ট নৈব ঘোরা 

স্চাপদোথভয়ং নহি। গ্রহাঃ পীড়া, 

কুর্ববন্তি বৈর।৷ নশ্বন্তি দারুণাঃ রা 
তন্ক তীর্ঘগমনে দেবর্ধীণাঞ্চ দর্শনে রা 
পাদোদকং সুদ শালগ্রামশিলোর 
শ্রীতো ভবতি নার্ভগুঃ শ্রীতো ও 
কেশব: ক্রক্ষা ভবতি স্প্রীতঃ পরী 
ভবতি শহ্করঃ 7 পানোদকগ্ত মাহা, 
বই পঠেহ কেশবাএতঃ। জ যাতি গর 

. স্থানং যত্র দেবো জনার্দনঃ ॥ 
পুরাণে -ভ্রীত্রঙ্মনারদসন্থাদে | ৫ 
শচিতং যদি প্রাপ্ত সু বা বং 
সোহপি পাদোদকং পীত্বঃ রঃ 
প্রাপ্জোতি তৎক্ষণাৎ ॥ আশ্বোচৎ 
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বিদ্যেত সৃতকে মৃতকেহপি চ। যেঘাং 
পাদোদকং শুদ্ধি প্রাশনৎ যে শ্রকু 
ধাতে ॥ অন্তকলেহপি যস্তেহু দীয়তে 
পাদয়োর্জলং। সোহপি সদগতিমাপ্রোতি 

সদাচগারৈ অপেয়ৎ পিবতে 

যন্ত্র ভুঙ্ক্তে বশ্চাঁপ্যভোজনহ ॥ অগন্যাং 

গমনা। যে বৈ পাপাচারাশ্চ যে নরাঃ | 

তেইপি পৃজ্য ভবস্ত্যাড সদ্যঃ পাদান্থু 

সেবনাং॥ কিঞ্ | অপবিভ্রুৎ যদন্নং স্তাঁ 

পানীয়ং চাপি পাপিনাং। ভু পীত্ব! 
বিশুদ্ধঃ ব্যাৎ পীহ্া পাঁদোদকং হরেঃ [ 
তণ্ুরচ্ছাৎ পঞ্চগব্যাৎ মহাকুচ্ছাৰ্িশি- 
ফ্যতে। চান্দ্রা়ণাৎ পাদকুচ্ছাৎ পর|কা- 
দপি ব্রত । কায়শুদ্ধির্বেদাশ পীহ! 
পাদোদকং হরেঃ॥ অগ্ুরুৎ কুহ্ুষৎ চাপি 
কপুরং চানুলেপনং । বিযুঃপাদান্বুমংলগ্রং 
তদৈ পাবমপাবনং ॥ দৃষ্টিপৃতত্ত বক্োয়ং 
বিষুনা। প্রহবিষুবনা | তদ্বৈ পাঁপহরং 
পুজ্্ কিং পুনঃপাদয়োর্লং [ এতদর্ঘমহং 
পুজ শিরলা বিষুরতংপরঃ। ধারয়ামি 
পিবাদাদ্য মাহায়াযং বিদিতং মম £ শ্রিয়- 
বৃমগ্রজঃ পুজ ত্দর্থৎ গদিতং ময়! 
রহ্চ্তৎ মে ত্বনহ্স্য ন বক্ব্যং কদুচিন ॥ 
ফারাম্ে সদ হুদ্ধি প্রাশনহ বুরু নিত্যশঃ। 
জন্বস্হাজরাছুঃখৈর্মোক্তৎ যাসাসি পুত্রক 
বিচির ॥ সন্যঃ ফলশ্রদহ পুণ্য 
মর্ধপাপবিনাশনহ ॥ সর্বামহলম্গলং 
সর্লাহইখবিনাশনহ 1 ছুঙ্থঘনাশনং পুশ্যং | 
ব্ছিপানোদকহ শুভৎ ॥. সর্দেেপজেব | 
হন্বারত সীব্যাধিবিলাশনহ। মর্কোহ । 

শর 

কতঃ ॥ 

- কল্যাণসুথদৎ অর্ববকামফলপ্রদৎ 
পাতপ্রশমনৎ নর্বতাপনিবারণং ॥ সর্ব-" 

1 পর্বব- 

সিদ্ধিপ্রদৎধন্যৎ সর্ববধন্মনবিব্ধনৎ | সর্ব- 
শক্রপ্রশমনহ সর্ববন্োগপ্রদায়কৎ | সর্ব- 

তার্থস্য কলদং মৃদ্রি পাদান্থুধারণং ॥ প্রয়া- 
গণ্য প্রভানব্য পুরা চ মেবনে । পৃথৃ- 

দকস্য তীর্থন্য আচান্তো লভতে ফলং ॥ 
চক্রতীর্ঘে ফল যাদৃক্ তাদৃক্ পাদাম্ু- 
ধারণা ॥ সরন্থত্যাৎ গরায়াধ গহা ঘহ 

প্রাুয়াৎ ফলং 1 তফলং লভতে শ্রেষ্ঠ 
মৃদ্ধি পাদান্ুধারণাণড ॥ স্কান্দে। পাদো- 

দকন্ মাহাত্্যৎ দেবে! জানাতি শঙ্করঃ| 

বিঝুপাদচ্যুতা গঙ্গা! শিরসা যেন ধারিতা ॥ 
স্থান নৈবান্তি পাপস্য দেহিনাং দেহ" 

মধ্যতহঃ। সবাহ্ছাহ্যন্তরৎ যস্য ব্যাপ্তৎ 

পাদোদকেন বৈ ॥ পাদোদং বিষুওট্নবেদ্য- 
সুরে যন্ত তিষ্ঠতি | নাশ্রয়ং লভতে 

পাপহ স্বরমেব বিনশ্যভি ॥ মহাপাপগ্রহ- 

গ্রস্তো ব্যাণ্ডে। রোগশতৈরপি | হরেঃ 

পাদোদকং পীহা! সুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

শিরমা তিঠতে যেষাৎ নিত্য পাঁদোদকহ 

হরেঃ। কিং করিব্যন্তি তে লোকে তীর্থ 

কোটিযনোরতৈঃপ অয়মেব পরো ধন্্র ইদ- 
নেব পরস্তপঃ | ইদনেব পর তীর্ধহ বিশু 

পাদানু যৎ পিবেহ ও তত্রৈব শিবোদা- 
মন্ঘাদে । বিলয়হ যান্তি পাপানি পীতে 

পালোদকে হবেঃ! কিহ পুনবিহ্াপাদোদহ 

শালহামশিলাহুতহ হ বিশেষেশ হরেছ 

পাপহ ভ্রহ্মহতাদিকহ শ্রি্ে £ পীক্গে 

পদকে বিযোধদি আখৈহিমচ্যতে | 
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হস্থা যমভটান্ সর্বান্ বৈ বৈধুবং , লৌক- 

মাগুয়াৎ ॥ তত্রেব শিবকার্তিকেয়সম্বাদে 

শালগ্রামশিলামাহাত্ব্যে ৷ ছিনিস্তেন মহাঁ- 

সেন গর্ভবাঁসং হদারুণঃ | পীতৎ বেন 
সদ বিষেগাঃ শালগ্রামশিলাজলং ॥ যে 

পিবন্তি নর। নিত্যৎ শালগ্রামশিলাজলং | 

পঞ্চগব্যনহজৈস্ত প্রাশিতৈঃ কিৎ প্রযো- 
জনৎ ॥ প্রায়শ্চিন্ডে সমুৎ্পন্নে কিং দানৈঃ 
কিযুপোষণৈঃ | চান্দ্রাযণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ 
পীত্ব। পাদোদকৎ শুচিঃ ॥" বৃহম।রদীয়ে 

লুক্ধকোপাখ্যানারন্তে। হরিপাঁদোদকং 

যন্ত ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ | স স্মাতিঃ সর্বব- 
তীর্থেবু বিষ্ঠোঃ প্রিয়তরস্তথা ॥ অকাল- 

হৃত্যু্ণমনহ অর্ববব্যাধিবিনাশনং | সর্ব" 

দুঃখোপশমনহ হরিপাদোদকং শুভ ॥ 
তত্রেব তদুপাখ্যানান্তে। হরিপাদোদক 
স্পর্শান্ুবূকে। বীতকলাষঃ । দিব্যং বিমান 
মারুছ মুনিমেনসথাত্রবীৎ ॥ হুবিপাদো- 

ঈকৎ বল্মান্ময়ি তং ক্ষিপুবান্ ঘুনে। 
প্াপিতোহম্মি ত্বয়। ত্মাৎ তদ্ধিষ্ণোঃ 

পরম পদৎ ॥ হরিভক্তিস্থধোদয়ে । পাঁদং 

পর্ব কিল স্পৃষটরী গঙ্গাভূৎ্মর্ভমোক্দা। 
বিষে সদ্যস্ত তৎ্সঞ্গি পাদাদু কথ- 
মীড্যতে | তাপত্রয়ানলো, যোহসেৌ। ন 

শাম্যেৎ সকলানিভিঃ | জ্রুতৎ শাম্যতি 

সোহল্পেন শী! জমদিফুপদাম্যুনা 7 অধাস্ত্রা 

ভেদ্যকবচং ভবাগিস্তম্তনৌষধহ। সর্বানৈঃ 

সর্বাখ। ধাধ্যৎ পাদ্যৎ শুচিষদহ সদা ॥ 

অহ্থতন্বাবহৎ নিত্য বিষুপাদাদু যঃ 
পিখেছ। অ পিবতাহৃতং নিত্য যাষে ৮ 

মাসে ভূ দেবতাঃ॥. মাহাত্যামিয়দিত্যন্ 

বো! বক্তা সোপি নির্ভয়ঃ | ন তুনর্ধাণে 

সূল্যিৎ কলয়মঘদঞ্সুতে ॥ অন্যন্রাপি। দ 
ব্র্গচারী স ব্রতী আশ্রমী চ সদা শুচিঃ! 

বিষুঃপাদোদকহ যস্ত মুখে শিরষি বিগ্রহে! 

জন্মপ্রভৃতিপাপানাং প্রায়শ্চি্তৎ যা 

চ্ছতি। শালগ্রাণশিলাবাবি প পাগহারি 

নিষেব্যতাং ॥ অতএব তেজোদ্রবিণপঞ্ 

রাত্রে শ্রীব্রক্ষোক্তৎ | পীঠগ্রণানাছাবং 

পৃথগাদায় পুজক । পিৎয়েমমুদ্ধি ভ্তানাং 

সর্ববতীর্ঘগয়ং হি তদদিতি ॥ পাদোদকগি 

মাহাআ্্যৎ বিখ্যাতৎ সর্ববশান্ত্রতঃ। লেখিছুং 

শরুয়াৎ কো হি সিদুর্মীন্ গণয়ন্নপি। 

বিশেষতণ্চ পাদোদহ তুলসীদলসংঘুং। 
শঙ্ছে কৃত বৈধঃবেভ্যো দা প্রা গিবে 
স্ব ॥ ঘথ শহৃতপাদোদবমাধ 

্কান্দে ভ্রহ্মনাবদসম্াদে। বৃছা গা 

দ্বকং শঙ্খ বৈষ্ণবানাং মহাত্সনাং। 

দদ্যাতুলসীমিশ্রৎ চান্দ্রায়ণশতহ; নতেং। 

ঘৃনা কুষঃপাদাশ্ব,শখে কুছ যর 
যো বছেহশিরস| নিত্যৎ ম স যুনিসতাগ্ে 

ভমঃ ॥ পাদ্ছে দেবদুতবিরুণুলগথাণে 
শালগ্রামশিলাতোয়ং যদি শঙ্খ রর 

পিবেহ। হত্যাকোটিবিনাশহ তু 
নাত সংশয় ॥ অপস্তাসংহিভাগ। 
শালগ্রাসশিলাতোয়ং তুলসীদলরাদিং 
যে পিবস্তি পুনন্ডোৎ ন্তপানং 
বিদ্যতে ॥ ভরবিধেরবৈফবানাক গা 
ফরণোদকহ £. সর্ব্তীর্ঘনয়হ ডা 

কুধ্যাদাচমনহ নহি 1 ভদ্ুভখ 
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ঘ 

ভ্রীশিবেন | বিষ্লোঃ পাদোদকৎ পীত্বা 

পশ্চাদশুচিশক্কয়।। আচামতি চ বো মোহা 

'্বহ্ধহা ন নিগদ্যতে ॥ শ্ুভিশ্চ ॥ ভগ্বনে 

পবিত্র ভগবৎপাদৌ, পবিভ্রৎ ভগবৎ- 

পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপান আঁচ- 

“ মনীয়ং যথ! ছি সোম ইতি । সৌপর্ণে চ। 
“ বিষুপাদোদকং পীঘা। ভক্তপাদোদকং 

তথা । খু আঁচামতি সংসৌহাৎ ব্রন্মহা স 
নিগদ্যতে ॥ ইতি শ্হরিভক্ভিবিলাসহ ॥ 

পাদ্যৎ (ক্রী) পাদায় বারি। পাদপ্রক্ষালনার্থ- 

জলং | ইত্যমরঃ ॥ তৎপাত্রলক্ষণৎ যথা । 

পাঁদটবনেজনজলত্রহণৎ পাভ্রমনূতৎ ॥ 

- €লীহজৎ ঘা অরোজাভৎ হৈমং রাজত- 
মেব ব! ॥ তাআ্রমচরণ্মপি বায়বেনহ সতা 

মিতি। ইতি বৈখানসপ্রন্থঃ ॥ বড়লগুলংৎ 
প্রবিস্তারমুৎসেধঞ্চতুরস্ুলং । ওষ্ঠমেকা- 
হুলং কুর্ধ্যা্নাদিকাৎ চতুরহুলাৎ ॥ পুষ্ঠে 

পাদসমাঘুক্তৎ চতুরস্কুলমানতঃ | পাদ্য- 

পাত্রমিতি খ্যাতৎ সর্বদেবপ্রপুজনে ॥ ইতি 
সিদ্ধান্তশেখরহ ॥ 

পানং (কী) পীতিঃ | ভ্রবদ্ব্যস্ত গলাধঃ- 

করণং। ভাজনং ।. রক্ষণৎ ? ইতি 
সেদিনী ॥ 

গানঃ (পু) শৌগ্ডিকঃ। ইতি জটাধরঃ | 
নিঃশ্বাস 1 ইতি হেমচল্দ্রঃ 7 

পানকহছ (ক্লী) পানদ্রব্যবিশেষঃ। ততপ্রকারো 

যথা 1 যখোজ্পরিনিতশর্করানিম্ুরদ- 

বুক্তোহথবান্তাত্রধুক্তঃ পকরসঃ। ইতি 

পাকরাজেশখ্বরঃ & 

পানগোগ্ঠিক (সী) যত্র সন্তু পীর়তে | 

মদ্যপ।নচক্রৎ। তৎ্পর্যায়ঃ ৷ আপানং ২। 

ইত্যমরঃ ॥ *)। চক্রানুষ্ঠানহ বখা শ্যামা- 
বুহস্তধূতৎ । চক্রাকারেণ পংক্তাযাকারেণ 

ব! ভিন্নভিন্নাসনে স্বশক্তিযুক্তম্চেৎ যুগ 

যুগ্মক্রমেণ পদ্মাসনেনোপবিহ্য সাময়িক- 

ললাটে চন্দনং দত্বা শিবশক্তিবুদ্ধ্যা পুষ্পঞ্চ 
দদ্যাৎ।' ততো! যদি গুরুত্তত্র ভিষ্ঠতি 

তদাদে গন্ধাদিনা তৎ প্জযিত্বা তৎপাত্রে 
পুঙ্গৎ দত্বী শুদ্ধিনহিতৎ তপ্ৈ সমর্প্য 
প্রণমেৎ । গুরোরভাঁবে তৎ পাত্রং জলে 

ক্ষিপেৎ। ততঃ শকিপাত্রৎ শুদ্ধিসহিতৎ 

শঁভ্যি দর্বা সানয়িকেভ্যোইপি জ্েষ্ঠানু- 
ক্রমেণ বীরপাত্রাঁৎ পরাস্বতৎ ওদ্ধিসহিতৎ 

দদ্যাৎ | ততঃ সাময়িকোহপি ভক্ত্যা 

- হস্তদ্বয়েন অংগৃহ তদুপরি মূলযন্ত্রমন্উধ 
জপ পুর্ববদানন্দ ভৈরবৎ ভৈরবীঞ্চ সন্তর্পা 
খুরূন্ দেবতাঞ্চ সন্তর্পয়েৎ। স্বস্বকল্পোক্- 

বিধিন! ভূতশুদ্ধিং কুর্ধযাৎ। 'ততশ্চক্র- 

নায়কন্তৈঃ সহ পাঁত্রবন্দনং বুর্ধযাদবধা । 
শ্রীমস্ৈরবশেখরপ্রবিলসচ্ন্্রাবততপ্লাবিতং 
্ষত্রাধীশ্বরবযোগিনীহরথণৈঃ বিছ্ধে সম 
রাধিতহ। আনন্দার্ণককং মহাত্বকমিদং 

সাঁক্ষাভিথগাঘ্ৃতহ বন্দে উপ্রথমৎ করা- 

স্থুদগতং পাত্র বিশুদ্ধিপ্রদৎ ॥ ইত্যভি- 

মন্ত্র বাঁসহভেন গাত্ঘুভোল্য অন্োন্- 
বন্দনং কৃতা গৃভ্াশশীতি সুরুশভ্ভডিযাধকে- 

শ্বরাণাদাজ্ঞাৎ গুরহীয়াৎ ৷ তে জুবন্বেভি 

ত্রযুঃ 1 ততো! হুলাধাবাৎ কুগুলিনীহ' হট- 

দেবতবন্থূপাহ আভিহাজ্তাৎ বিভাব্য 
শুরুপাদুকাহ হু শিবোহহনিতি বিচিন্ত্য 
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হস্তাভ্যাৎ পাত্রহ ধৃত্ব। সুলঘুচ্চরন্ কুণ্ত- 

লিনীঘুখে দেবীৎ তর্পরেৎ। এতদুক্তমুদয়া- 

করপদ্ধত্যাৎ। কৃত! মন্ত্রতনুৎ ল্সরেং গুরু 

পদং দেবীৎ বলাং চিম্ময়ীৎ পশ্চাৎ বার 

ত্রযৎ সদাঁনববৃতৎ দীপৈধুঁতৎ কঙ্জলৈঃ। 
পুষ্পাদিবভিনন্ত্রিতঞ্ নিবিড় সন্মোহক- 

হদকৎ ঘে সঞ্চিন্তা পিবন্তি যান্তি 

খলু তে তুক্তিপ্চ মুক্তি পরাৎ ॥ তন্ত্রা 

-স্তৰে চ। পিন্দুরতিলকং ভালে পাণ। চ 

মদিরাসবহ | কৃত্াা পিবেদৃগুরুৎ ধ্যায়ংস্তথা 
দেবীঞ্ চিন্ময়ীং ॥ ততঃ পাত্রমাধারোপরি 

সংস্থাপ্য পুনস্তেন ক্রমেণ পরামুতৎ 

গৃহীত্বা পাত্রবন্দনহ কুর্যযাৎ | বখা। মদ্যৎ 
মীনবসাবহৎ বদি তয় দত্ত্চ পেয়াদিভিঃ 
কিছ্িচ্চঞ্চলরক্তপক্কজদৃশা তশ্তৈ সমা 
বেদিতং | বাসে স্বাত্সবিশুদ্ধিশুদ্ধিকমূলৎ 
পাগে বিধাযাত্বকে বন্দে পাত্রমহহ দ্বিতীয়- 
মধুনানন্দৈকন্দ্ধনৎ ॥ ততঃ পুর্ববব 
পাত্রৎ হ্বীকৃত্য অন্যৎপান্রবন্দনহ কুর্ধ্যাৎ। 
বথ|। সর্ববাদ্ায়কলাকলাপকলিতং কৌতু- 
হলদ্যোতনং চক্দ্রোপেন্দ্রহেন্দ্রশজজুবরুণ- 

্র্গাদিভিঃ েবিতং | ধ্যাত দেবগণৈঃ 
পরহ মুনিগণৈর্ষোক্ষাথিভিঃ সর্বরদ! বন্দে 
পান্রমহৎ ভৃভীষমধুন। চাত্সাববোধক্ষমং ॥ 
ভভীষপাত্রাভিবন্দনং কৃথাব্যৎপাত্রবন্দনহ 

কুর্ঘযাৎ | যথা । হৈনৎ লীনরসাবহং হরি- 
হরত্রহ্মা্িভিই সেবিতিহ সুদ্রাসৈধুনধর্শ- 

কশ্মনিরতত ক্ষাররানরতিক্তা শরৎ! আচার্যা- 
২উকলিদ্বিনৈববকলামাংদেন গংশোধিতহ 
পাযাস পঞ্চনকারতন্সহিভহ পাত্র চকুর্থহ 

্ 

নম ॥ ইতি চতুর্থপাত্রবন্দনং কৃত্বানতং- 

- পাত্রবন্দনং কৃর্ধযাদঘথা | আধারে তু" 

গাধিরজবলযে 'পাত্রৎ মহীমগুলং মান্য; 

সপগ্সমু্রবাবি পিশিতৎ চাট চ দি 

দন্তিনঃ | সোহহঞ্গৈব -বিভাবয়ন্ প্রতি 
দিনৎ তারাগণৈ রঙ্ষিতোহপ্যাদিতাগ্রমুখৈ 

সরাহ্বরগপৈরাভগাকরৈঃ কিছবরৈঃ॥ ইতি , 
পঞ্চমপাত্রং স্বীকর্ধযাৎ । ততো৷ যাবদুষটা' 
দিকং নচলতি তাবৎ পানাদিকং কার্যাং। 
অথাস্ত প্রমাণৎ বথ! রুদ্রযামলে! মা 

কেভ্যশ্চ শক্তিভ্যে। দদ্যামির্মাল্যচন্দনং! 

সাময়িকৈঃ সমং কুর্ধ্যাদ্দেবি পানাদি 

ভক্ষণৎ ॥ অন্থাত্রাপি | নিবিশেচ্চক্ররূণে 
পংজ্যাকারেগ ব| যথা! | শি 
বসেছাপি যুগ্বুগ্রবিধানতঃ। শিবশজিঘিা 
সর্ববহ চক্রমধ্যে সনর্পযেৎ। ভঙ্ান্তরে চ। 
ততঃ পুষ্পৎ সমাদায গুরোঃ পাত্রে দিকে 
দযেৎ। গুরবে চ নিবেদ্যাথ শত 
স্বযং হবে ॥ ভাবচূড়ামণৌ চ। সার্গাদ 

যদি গুরুর্ন সাদা তোঘে বিপর্দদয়েং। 
এত সর্ববৎ কলীতরপরং | দিধ্যবীর 
ভাবঃ কলৌ নাতি কদাচন। ইতি কাদী' 

বিলাসব্চনাৎ ॥ 

পানপাত্রৎ (লী) সদ্যপানপাত্রং | মদ্যপান 
ভাজনহ | তৎপর্ধ্যায়ঃ । চঘকঃ ২ সরকঃ2 
হনুত্বণৎ ৪ | ইত্যমরঃ ॥ পূর্বদরৎ নদ? 
পানপাত্রে শেষদমহ মদ্যপরিবেশনপাত্রে 
ইতি ভরতঃ ॥ চযকং৫ অনুততর্যঃভ পার? 

পারীকং ৮ 1. ইতি শব্দরস্রাবলী রগ 
অথ পান্পাত্রপরিমাণানি ঘথা কুলদানে। 



গাননৎ ২২৫৭ গানীয়ং 

*নয়নাগ্লিবাণসংখ্যকর্ষৈস্ত পরমেশ্বরি। হেডু- | পানাত্যয়ঃ ( পু ) মদাত্যয়রোগঃ। ইতি 

পান্রৎ প্রকর্তব্যমিত্যুক্তৎ কুলসাধনে 
ইতোইপ্যধিকপাত্রত্তন কর্তব্য লাধকৈ! 
কর্ধৎ লৌকিকতোলকমিত্যর্থঃ। তছুক্তং 
কুলোভমে। গুঞা দ্বাদশ মাষঃ স্যাতদক্ট 

কর্ধ উচ্যতে'। অধোভরতত্ত্রে॥ অন্ুভাং 
পুরতো৷ লব্ধ! গৃস্কামীতি স্বয়ং বদে। 
জুন্বেত্যভানুহ্বীতে। গুরুণ! বা কুলী- 
নবৈঠ ॥ গৃহীত স্বয়ং -দিদ্ধো। বন্ধপদ্মা- 

সনঃ হুীঃ। কুলার্ণবে। একামনে নিবিষ্ট 
- যে ভুপ্তীরংশ্চৈৰ ভাঁজনে । একপাত্রে 
পিবেদুব্যৎ তে যান্তি নরকাধমে ॥ এক- 

পাত্রমিতি সর্বৈর্মিলিহ্বা নৈকপাত্রে 
পিবেশু। ন তু প্রতিবারং দ্রব্যপাঁনে ভিন্ন 

ভিন্নপাত্রং কাধ্যৎ অননুষ্ঠানলক্ষণাপভ্েঃ 
- সশ্শ্রদায়বিরোধাচ্চ ॥ 

পানবণিক্' [জ্] (পুং) শৌগ্িকঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পানিভাজনং (লী) পানপাত্রং। তৎপধ্যায়ঃ ॥ 
কহস্হ ২ ইত্মব্ $ বংখ্যতেহষে। 
কসঃ কথুকুড্স্পৃহি না্গীতি সঃ দস্তা: 
দার্থে বেঃ কাহস্থঞ্চ। দবর্ণরজতাদিনির্র্িতে 
পাত্রমাত্রেহুপি কংসঃ 1 কহনহ স্যাৎ 

তৈজসে দ্রব্যে পানপীত্রেহপি কাংস্যবদিতি 
শাশ্বতঃ 0 পাত্রান্তরে পানপাত্রে কাংসহে 

কহদে চ তৈজনে। ইতি রভসঃ এ পীয়তে 
পান্ৎ মদ্যাদি তন্য ভাজনং পানভাজনং । 
ইতি ভরত ॥ 

পাননং (জী) পনসভবমনাহ 1 ইতি জটা- 
ধরঃ ॥ পনসসদ্থহ্িনিত্রি ৪ 

রঃ টড 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পানিলং (ক্রী) পানপাত্রং। ইতি শবচক্জ্িক! ॥ 

পানীয় (ক্রী) জলং। ইত্যযরঃ॥ পাতব্যে 
রক্ষণীয়ে চ ত্রি॥ ক্ষ॥ পানাহদ্রব্মবিশেষঃ॥ 

পান। ইতি বঙ্গভাষ!। শরবহ ইতি পারস্ত- 
ভাষা। তত্র অশ্লিকাপানীয়ৎ পিত্তবমি- 

নাশকং। মিউদাড়িমীপানীয়ং প্রতিষ্ঠায়, 
কাশনাশকহ 1 অজ্রদাঁড়িমীপাঁনীয়ং উদর- 

বিকারে ধারকং ক্ষুধাবৃদ্ধিকারকঞ্চ | নিম্ু- 
পানীয় ছর্দিহললাসপিভভ্বরনিবারকং সক- 

লাহারপাচকঞ্চ | নাগরঙগপানীয়ৎ কান- 

পিত্তবিনাশকং অন্তঃকরণপ্রাশিস্ত্যভনকচ। 
সেবন্দনপানীয়ং বলকারকং উন্মাদদুচ্ছা- 

রোগশান্তিকারকং রতিশক্তিব্ধকং উদর- 
বিকাবোপকারকঞ্চ। ইতি পাকরাজেশ্বরঃ | 

জলদানবিধির্ধথা ॥ যম উবাঁচ। এরতত্তে 
কথিত বিপ্র মম লোকে তু ছুর্লভং । 

পানীয়ং সন্ততন্তস্মাদ্দ।তব্যং হৃখমিচ্ছতা ॥ 

'সভিইবি করেত, ভুশিসবাপীৎ ঝা বছ- 

পন্থলং। বহুলোকাকুলে "দেশে সর্ধব- 

সন্বোপজীবিতং ॥ ইতাগ্নিপুরাণহ ॥ ক 

তন্দানানন্তরং পাঠামন্তরো থা । পানীবহ 

প্রাণিনঃ প্রাণাঃ পানীয় পাবনহ গহত্। 

পা্ীয়দ্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বত ৪ 
ইতি স্যৃতিত [ক ॥ তঙপর্যায়ঃ1 পানীয়" 

ভীবনবনাহৃতপুকরাভঃপাথোহদ্ুশম্ঘরপন্থত 

সলিলোদকানি ॥ আপঃ কবারুণকবহ্চত 

শুলানি নীরং কীলালবারিফমলানি বিষা- 

পর্সী চ ॥ ভুবনং দহনারাতিরার্ডেরং 



পানীয়. . ২২৫৮" পাগৎ 
সর্ব্বতোযুখহ । ক্ষীর ঘনরসং নিন্সগং | পানীয়কলৎ (ক্রী) মখান্নং | মাথান! ইতি 

মেঘপ্রমবেো রসঃ ॥ ক ॥ অস্থা সাধারণ- ভাষা । ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

গণাঃ 1 পানীয়ং মধুরৎ হিমঞ্চ রুচি- | পানীয়মূলকং (ক্লী ) সোমিরাজী। ইতি শব 
দং তৃষ্ণাবিশোঁধাপহং মোহভ্রান্তিমপা- ;  * চক্ত্রিকা ॥ 2০ 

করোতি কুরুতে ভুক্তামপক্তিৎ পরাং 1 | পানীয়বর্গিকা (ভ্ত্রী) বানুকা ৷ ইতি রা 

নিজ্ালম্তনিরাসনৎ বিষহরং শ্রান্তাতি- নির্ঘণ্ট | 

সন্তর্পণৎ নৃণাঁং ধীবলবীর্যবৃদ্ধিজননং পানীয়শালিকা (ভ্ত্রী) জলাবগ্থানগৃহং গানি' 
নষ্টাঙগপুষ্টিপ্রদহ ॥ ক ॥ সদ্যে। বুষ্ট্যঘু ; শালা ইতি জলছত্র ইতি চ ভাষা। তং 
ভূমিস্থং কলুধৎ দোষদায়কং । চিরস্হিতং পর্ধ্যার়ঃ | প্রপা ২1 ইত্যমরঃ ॥ তত্বর্ক 

লঘু ্চছৎ, পথ্যৎ স্থাছু হ্বখাবহং ॥ *॥ |. ফলং বথা ॥ কুপারামপ্রপাকারী তথ 
দেশভুমিবিশেষজলগুণাঃ। জাতং তাত্র- বৃঙ্ষাদিরোপকঃ ॥ কন্যাগ্রদঃ সেত্ুকারী 
স্ব্দত্তদেব সলিলং বাভাদিদোষপ্রদং ্বর্মমাপ্রোত্যসংশয়হ ॥ ইত্যুদ্ধাহে 

দেশাড্জাড্যকরঞ্ দুর্রতরং দোধাবহং যমঃ ॥ 

খুসরাৎ । বাঁতসর্চ শিলাশিরোখিনমলৎ পানীমাসলকৎ (ক্রী ) প্রাচীন/মলকহ ? গাল 

পথ্যৎ লঘু স্থাছুকং শ্রেষ্ঠং শ্টাম্যদ- 1! আমল! ইতি ভাব1। অস্ত ৭121 দোষ 

অ্িদেষশমনং সর্ববাময়ন্্ং ভলং ॥ ইতি |. ত্রয়ভ্রনাশিত্বং | ইতি ভাবপ্রকাশ। 1 
ঝাজনির্ঘন্টঃ ॥ ক ॥ পিচ্ছিলং কৃমিলং সুখশ্ুদ্ধিমলবদ্ধকারিত্বং | অন্ত ছাঃ 

রিশ্নৎ পর্ণ শৈবালকর্দিমৈঠ। বিবর্ণহ বিরহ তব | ইতি রাজবল্লভঃ 
সান্দ্রং ছুর্গন্ধি ন হিতং জলং | ॥ ৰ পাশীয়ানুঃ (পুং) কন্দবিশেষঃ | পনিঘাদু 

চন্দ্রর্ককরসংজুউৎ বায়ুনা স্কালিতং |. ইতি হিন্দীভাষ!। তৎপধ্যায়। জলা 
গণ সুহঃ। পর্বতোপবি যদ্াবি সং পৌর- স্কুপানুঃ ৩ বালুকঃ 8 । আস্থা রি 

টর্ ্ 1 ইডি ন্দবেণ তশ॥ তশ্তানুগুণদুদ্দি্টং শৈল- ভিদোধনাশিন্ৎ | সন্তর্পণকারিগ্গ্। : 

কিঞ্িত্বাতপ্রকোপণহ ॥ঢ. ইতি াঁজ-1 পানীরাশব (ভ্তরী) বনজ! | ইতি রাঁজনির্ঘটি! 

বল । পাছং (তি) পথিকঃ। ইত্যমরহ ৫ 
পানীমনকুলঃ (পুং ) উদ্রঃ । উদ্ধিচাল ইতি | পাপহ (ক্রী) অধর | দুরদৃষ্টি 1 ৪ 

ভামা । যথা ॥ উদ্রস্ত জলমার্ভারঃ পানীয় 

নকুলো বসী । ইতি হেলচত্ুহ ] 
] 
4 

অজবপোন্চবহ 7 লেখনৎ দীপন বক্ষ | বাজনির্থন্টঃ ॥ 

হও 
পর্যায়? ॥ পন্ছৎ ১ পাপন» পাপ রর 

চিঠি 
কিিবং ৪ কল্ুদেহ ৫ কদুষং ৬ রুটি 

পানীয়পৃচহ (পুহ) কুস্থা ॥ পানা ইতি 
ভা । ইতি কহ্দালা ও ণ ২ রহ্বদ 

এনহ ৮ অহ ৯ আঙ্সহ ১০ ভুরিসু 
শত হ৯ 

ভুহ্তহ ১২। ইুত্যমরঃ ৮ পাতিক 
চে 



গাগৎ ২২৫৯ গাঁগছ্ 

তুস্তং ১৪. কণুং ১৫ শল্য ১৬ 
পাপকৎ ১৭1 ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ তদ্দশ- 

বিধৎ যথা 1 প্রাণাভিপাতিনং সতহ্যৎ 

পরদ্রারমথাপি চ। ভ্রীণি পাপানি কায়েন 

সর্ধবতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ অসংগ্রলাপং 

পারুষ্যং পৈগুন্যমনৃতত্তথা ৷ চত্বীরি বাঁচা 
রাঁজেত্দর ন জল্লেত ন চিস্তয়েৎ ॥ অন- 

ভিধ্যা পরস্বেঘু সর্ববসন্বেযু মৌহৃদৎ। 
কশ্মণাং ফলমন্তীতি ভ্রিবিধং মনসা 

চরে ॥ ইতি শান্তিপর্ববণি দান ধর্ধুঃ় ॥ 

স্বৃ্যুক্ান্তেতানি পাতকশব্দে লিখি- 

তানি ॥+*॥ পাপস্য পুরুষন্রয়ানুবস্তিত্বং 

যথা । নাধ্মশ্টরিতো। রাঁজন্ সদ্য£ ফলতি 

গৌরিব । শনৈরাবর্তমানস্ত মৃূলান্তপি 
,নিক্কৃম্ততি ॥ যদি নাত্মনি মিত্রেষুন চেৎ 

পুজেযু নগ্ডুযু। পাপমাচরিতৎ কর্ম ত্রিবর্থ 

মনুবর্ততে ॥ ফলত্যেবং প্রুবং পাপং 

গুরুভূক্তগিবোদরে । ইতি মাঁৎস্যে 
২৮ অধ্যায়ঃ ॥ ক্ষ ॥ তীর্ঘন্য পাঁপনাশকত্বং 

তত্র কৃতপাপনা বজ্রলেপত্বঞ্চ / যখা। 

অন্যত্র ছি কৃত পাঁপহ তীর্থমাসাদ্য 

গচ্ছতি । তীর্থে তু যু বৃতং পাপহ বজ্র- 

লেপো। ভবিষ্যতি ॥ মথুবাঘাৎ কৃতং 

পাপং তত্রৈব চ বিলশ্যতি। এম! পুরী 
মহা পুণ্যা। বস্যাৎ পাঁপছ্ ন বিদ্যতে ॥ ইতি 

বারাহে মথুরামাহাজ্্যহ ৪ ৯ ৪ শেষপাপ- 

লক্ষণ যথা । অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শেষ 

পাপস্য লক্ষণহ॥ খণহ দেবধিভূতানাং 
মনুষ্যাণাৎ বিশেষত ॥ পিতৃণাঞ্চ দি 

শ্রেষ্ঠ অর্ববর্ণেযু হৈকতঃ: 1 গুকারাদি- 

নিবৃভিশ্চ পাঁপকাধ্যকৃতিশ্চ যা. হত্যা 

'দিকৎ মহাপাপ ত্বগম্যাগমনৎ তথ! ॥ 
স্বতাদিবিক্রয়ৎ ঘোরই চাগুালদিপ্রতি, 

শ্রহৎ ॥ স্বদোৌষগোপনহ পাঁপহ পরদোঁষ- 

প্রকাঁশনৎ | ঈর্যাবিদ্ধং বাঁক্যছুষ্ট নি 
রত্বং ষড়ম্বরং ॥ ঢাকিত্বং তালবাদিত্বং 

না! বাঁচাপ্যধর্শাজঃ ৷ মারণতবমধার্শিক্যং 
নরকাবহমুচ্যতে ॥ এতৈঃ পাঁপৈস্ত সংযুক্তঃ 

পচ্যতে যদি শঙ্কবঃ | ইতি বাঁধনে 
৫৮ অধ্যায়ঃ 1 % ॥ সাঙ্কধ্ুনামকপাপানি 

যথা । একশয্যাশনহ 

মিশ্রণং | যাঁজনাধ্যাপনে যোনিশুখৈব 
সহভোজনহং ॥ সহাধ্যায়স্ত দশমঃ সহ" 

যাজনমেব চ! একাদশ সমুদ্দিষ্টা দোষাঃ 
সাহ্কধ্যসংজ্ঞিতাই ॥ স্মীপে চাপ্যবস্থা- 

নাৎ পাপৎ সংক্রমতে নৃণাং। তন্মাৎ 

সর্ধবপ্রযত্েন সাঙ্কর্যযংং পরিবর্জয়েৎ 1 

ইতি কৌন্মে উপবিভাগে ১৫ অধ্যায়ঃ ॥ফ॥ 
আলাপাদগাত্রসংস্পর্শাৎৎ সংবাসাৎ সহ" 

ভোজনাৎ। আননাচ্হয়নাদূযানাৎ পাপহ 

২ক্রমতে নৃণাং 1 আসনাদেকশঘ্যায়! 

ভোজনাৎ পহক্তিসঙ্করা। ততঃ সংক্র- 

মতে পাপং ঘটাদ্ঘট ইবোঁদকং ॥ ইতি 
গারুড়ে নীতিসারে ১১২ অধ্যায়ঃ | * 0 
রাষ্্াদিকৃতপাপেন রাজাদীনাং পরস্পর 
পাপিত্ব্ধযথা। রাজা রাষ্্রকৃতাৎ পাপাৎ 
পাপী ভবতি ঠব হরে । তখৈব রাভ্রঃ 
পাপেন তদ্দরাজ্যন্থান্ত যে জনাঃ ৮ বর্ণা- 

শ্রসাদযঃ সর্বে পাপিনে। নাত্র সংশয় । 

ভাব্যাংহোছ্দ্কতী স্বামী বৃজিনা স্বামিনো- 

হক্ির্ভাগুপক্কান্ন" 

দি 



গাপৎ 
হবলা ॥ তথ! দেশিকপাপাতু শিষ্যঃ স্যাৎ 

পাতকী সদা ॥ শিষ্যান্ধি পাপিনে! 

নিত্যৎ গুরুর্ভবতি ছুদ্ধতী ॥ পাঁতকী যজ- 

মানঃ স্যাৎ পাপিনোইঙ্গ পুরোধন্্ঃ । পুরো 

হিতস্তখ। পাপী ঘজমানাংহসে! প্রবং | 
অদভপুণ্যপাঁপভাগ্রিত্বৎ যথা | অদভানি 

চ পুণ্যানি পাপানি চ যথ] প্রিয়ে | 
প্রাপ্যাণি কর্ণ। যেন তদ্যথাবন্লিশা- 
ময় ॥ দেশখ্ামকুলানি স্যর্ভাগভাক্রিকৃতা- 
দিযু। কূলী তু কেবলং কর্তা ফলভুক্ 
পুণ্যপাপয়োঃ ॥ অকৃতেহপি চ সংসর্গে 
ব্যবস্থেমুদাহত। ॥ সংসর্গাৎ পুণ্যপাপানি 
যথা যান্তি নিবোধ তঙ ॥ একত্র মৈথু 
নাদুবানাদেকপাত্রস্থছভোজনাৎ | ফলার্দৎ 
আপুযান্মর্ত্ো যথাবৎ পুণ্যপাপয়োঃ ॥ 
স্পর্শনাভাষণাদাপি পরশ স্তবনাদপি। 
দশাংশং পুণ্যপাপানাৎ নিত্যং প্রাপ্তি 
মানবঃ ॥ দর্শনশ্রবণাভ্যাথ মনোধ্যাঁনা- 
ভখৈব ঢ। পরশ পুণ্যপাপানাং শতাংশং 

- প্রাপুয়ামরই ॥ পরস্থয নিন্নাপৈশুন্যৎ ধিকা- 
রথ করোতি যঃ। ততুকৃতং পাতিকহ 
প্রাপ্য স্বপুণ্যৎ প্রদদাতি সঃ ॥ কুর্ধতঃ 
পুণ্যকশ্মীণি নেবাং যঃ বুরুতে পরঃ॥ 
পৃত্থী ভৃত্যোহ্থ শিষ্যো ব সজাতীয়ো- 
হপি মানবঃ | তম্ত নেবানুরূপেণ তস্য 
ততপুণ্যভাঁগৃহবেহ £ একপহক্জিস্তনো যন্ত্র 

লজ্ঘয়ন্্ পরিবেশযেহ ॥ তন্ত পাপশভাং- 
শহ্ত লভতে পরিবেশক ৪ ন্লানিসহ্ধ্যাদিকং 
বুর্বন্ সংস্ৃশে্া শ্রভাষতে ॥ জন পুণ্য- 
কষ্দষষ্ঠাংশহ দদাঃভস্ৈ হদিশ্ডিত 

হু 

চা 

. ২২৬০ গাঁৎ 
ধঙ্দোন্দেশেন যো দ্রব্যৎ পর যাঁচয়তে 

নরঃ। তওপুণ্যং কর্মরজহ তস্থা ধনং দর" 

গুয়াৎ ফনং॥ অপহত্য পরদ্রব্যং ুগযবর্ধ 
করোতি যঃ | কর্ম্মরুৎ পাপভোতাত্ 

ধনিনস্তদ্ভবেৎ ফলহ ॥ নাঁপনুদ্য থণং ঘঞ্ 
পরশ্ত ভ্িয়তে নরঃ| ধনী তৎ পুগ্া 

মাঞ্ষোতি স্বধনস্তান্রূপতঃ ॥ বুদ্ধি" 
অন্ত চ যচ্চোপকরণপ্রদঃ । বলৰৃচ্ষাপি 
ষ্ঠাংশৎ প্রাুয়াৎ দুণ্যপাপয়োঃ ॥ 
প্রজাভ্যঃ পুণ্যপাপানাৎ রাজা যা 
যুদ্ধরেু। শিষ্যাদৃণুরু স্্রিয়া ভর্তা গিতা 
পুজ্রার্তথৈব চ। ন্বপতেরপি পুণ্য 
ভার্ধ্যার্িৎ মমবাপুয়াৎ ॥ পরহস্তেন না 

কুর্ববতঃ পুণ্যকণ্মরণঃ। বিন! ভূতকশিষ্যালাং 

কর্তা ষষ্ঠাংশঘাহরেৎ ॥ বৃতিদো বি 
সংভোভুঃ পুণ্যৎ হঠাংশনাহরেহ । 
আত্মনে৷ বা পরস্যাপি যদি সেবা ন 
কারয়েছ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইথৎ রি 
ন্পি পুণ্যপাপান্যায়ান্তি নিত্যং গরযাণ 
তানি। শৃণুৰ চাস্মিম্সিতিহাসস্র, গু 
ভবৎ পুণ্যমতিপ্রিয়ঞ্চ ॥ ইতি পায়ো 
খণ্ডে ৭১/১৫৭ অধ্যায়ঃ | € ৪ দুর্গ 

প্রভৃতীনাহ বধে পাপহ ততপ্রায়শ্চিতৎ 
যথা ॥ বধে চকুন্দরজলুনাং হিংসকালৎ 
পণ্ডিতঃ। কার্ধাপণং সমুহনথজ্য ছত্ু্ানে 
প্রদুচ্যতে ॥ অহিংসকানাহ স্ুত্রোণাং হবে 

শতগুণ প্রবহ | প্রায়স্চিতহ গহাকালে 
কিতৎ প্দ্মযোলিনা ॥ বধে বিশিউচদুলৎ 
পশ্বাদীনাক কামতঃ | ততঃ শত 
পাপহ নিশ্চিত্ৎ অনুবত্রবীত দরে 



- «ীগৎ ২২৬১ পাঁপনা 
- ক্লেচ্ছজাতীনাং বধে শতগুণং ততঃ ॥ 

শ্লেচ্ছানাঞ্চ শতানাঞ্চ যু পাঁপং লভতে 
বধে। সম্টুদ্রেকদ্য চবধে তৎ পাপ 

, ল্ভতে পুান্ ॥ বচ্ছুত্রাণাৎ শতানাথ 
.ঘহ পাপ লততে ববে ॥ তৎ পাপ 
ল্ভতে নূন গেবিধেনৈব নিশ্চিতহ ॥ 

- গবাৎ দশগুণৎ পাপৎ ভ্রাঙ্গণন্য বধে 
ভবে | বিপ্রহত্যাসদ্ং পাপ স্্রীবধে 
'লভতে নরঃ ॥ ক্ষ ॥ পাপিদর্শনজন্যপাপহ | 
যথা । পাপং যদ্দর্শনে তাত কথয়াদি নিশা- 
ময়। ছুঃনবপ্রং পাপবীজঞ্চ কেবলং বিদ্র- 
কাদণং ॥ গোস্রধ। ব্র্ছছৎ বাপি কতস্বৎ 

" কুটিলং তথা ॥ দেবস্রং পিতৃমাতৃস্বং পাপ 
, বিশ্বাঘাতিনহ ॥ - নিখ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতারং 
প্থশতিথ্যবিবঞ্চকং । থা!মবাজিনমেবেতি 
দেববিপ্রস্বহারিণুৎ £ অশ্বথঘ।তিনং দুক্টং 

- , শিববিজু্বিনিন্দকৎ। অদীক্ষিতদনচারং 
সন্ধ্যাহীনৎ দ্বিজন্তথ| ্ দেবলং বুষবাহঞ্ 
শৃহ্রাণাৎ সুপকারকং। শবদাহী চ শূদ্রাণাং 
শুত্রআদামনোজিনং ॥. অবীরাহ হিন্ন- 
নাসা দেবত্রাহ্গণনিলকং | পতিভক্তি- 
বিহীনাথ বিফ্ুভক্িবিহীনকহ ॥ শুছাণাং 
বিধবাখৈষ্ব চণ্ডালৎ ব্যভিচারিম্নং | শশ্বৎ 
কোপয়ুতৎ ছ্টস্বণত্্তঞ্চ জারজং ॥ চৌরং 
মিখ্যাবাদিনঞ্চ শরণাগতঘ1তিনং । মাংলাপ- 
হারিণকৈব ব্রাহ্মণং বধলীপতিং [ ভ্রামী- 
গামিনৎ শৃদ্রহ ছিজহ বাঙুষিকম্তথা ॥ 
মগম্যাগামিনত ছুষ্টৎ চতুর নরাধমং ॥ 

- মাহা বপহ্থী মাতা চ শ্বশ্রশ্চ ভগিনী 
হৃতা। গুকুপনী পুত্রপহী সোদরন্য শ্রিয়। 

ঃ ৭ 

সতী ॥ মাতৃন্বমা পিতৃম্বনা ভাগিনেয়প্রিয। 
তথা । মাভুলানী নবো়া চ পিতৃব্যন্ত্রী রজ- 
স্বলা ॥ পিতৃমাত্প্রদূশ্চৈব চাঁগম্যা্টাদশ 
স্থৃতাঃ .কীর্তিতাঃ নামবেদে চ পরিপাল্যাঃ 
বতাৎ ব্রজ ॥ এতান্ দৃষ্বী চ স্পৃষ্টী চ 
্রদ্মহত্যাং লভেন্রঃ। তল্রাদ্দৈবাদিমান্ 
ৃনটু বুর্্যৎ দৃকরী হরিৎ ন্সরেহ ॥ কাঁতো! 
যদি পশ্যন্তি তনুল্যান্তে ভবন্তি বৈ। 
তল্মাৎ সন্ত ন পশ্থাস্তি পাঁপভীতা ব্রজে 

স্বর ॥ ইতি ত্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকুঞ্চজম্মখণ্ডে 
৭1৭৮ অধ্যাঘঃ ॥ 

পাপকৎ (ক্লী )পাপং। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

গাপুরুৎ (তরি) পাপকর্ভা | যথ।। খ্যাপনেনানু- 

তাপেন তপনাধ্যয়নেন চ। গাপর্ুম্মুচ্যতে 
পাপাদ্দানেন চ দমেন চ ॥ ইতি প্রায়- 
শ্চিভতভুং ॥ ূ 

পাপশ্রহহ পে) অঙ্জোনচন্দ্রঃ | কুজঃ । রাছঃ। 
শনিঃ। এতৈর্ধুক্তো বুধঃ॥ রবিঃ | বথা। 
অর্ধোনেন্দুঃ কুক্তো বাহুঃ শনিস্ডৈধঁত 
ইন্দুজঃ। রবিঃ পাপা! ভবন্তেতে গুভা- 
স্চান্টে প্রকীর্তিতাঃ॥ ইতি জ্যোতিঃসার- 
সংগ্রহঃ ॥ 

পাপস্ঃ গুহ) তিলঃ। ইতি রাঁজনির্ঘনটঃ ॥ 
পাপনাশকে ত্রি। ইতি দুরকোধব্যা- 
করণহ পু 

-পাপচেলিকা (ভ্রী) পাঠা! আকনাদি ইতি 
ভাষা । ইতি রহ্রমালা £ 

পাপচেলী (স্ত্রী) পাঠা । ইত্যমরঃ £ 

পাপনাপিতহ (পুহ ) ধূর্বনাপিতঃ1 ইতি 
সংক্ষিপ্রদারবাকরণত £ 
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ভীিীইিহিজি 

পাপপতিঃ (পু )উপপতিঃ। ইতি ভ্রিকাণ" মুঢঃ স পাপেভ্য প্রযুচ্যতে 1. স্বদেহে 

শেষ ॥ পরদেহে চ স্ুখছুঃখেন নিত্যশঃ | 

পাঁগপুরুষঃ (পুহ) পাপময়াগনরঃ 1 যথা। বিচারজ্ঞো। ভবেদবস্ত নল মুচ্যেতৈনদে 

বামপার্্স্থিতৎ পাপপুরুষং কৃজ্জলপ্রতং | 

ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ ্বর্স্তেয়ভূজদয়ং ॥ 
স্থরাপীন্হৃদ! যুক্ত গুরুতলকটিদয়ং। 
তহুদহনগি পদঘন্মন্গপ্রত্যঙ্গপাঁতকং ॥ 

উপপাঁতকরোমাণহ রক্ত শ্মশ্রবিলোচনহ। 

খড়গচণ্্রধরৎ জ্রুদ্ধমেবৎ কুক্ষো। বিচিন্ত- 

য়ে ॥ ইতি ভূতগুদ্ধিপ্রকরণে তন্ত্র- | 

সারঃ ॥%॥ সষ্ট্রাে। পুরুষস্রেষ্ঠঃ সংসারং 
সচরাচরহ | সর্ববেষাং দমনার্থায় স্থইটবান্ 
পাপপুরুষৎ ॥ দিজাতিহত্যা মুদ্ধানং মদিরা- 

পানলোচনৎ। স্বর্ণত্তেয়বদনং গুরুতল্ল- 
গতিশ্রুতিৎ ॥ স্ত্রীহত্যানাসিকঞ্চেব গো 
হত্যাদোষবাঁহুকং । ন্যাসাপহর্ণগ্রীবং 

জরণহত্যাগলন্তথা। ॥ পরক্ত্রীগতিবুক্কালং 

স্থহৃল্লোকবধোদরৎ । শরণাপন্নহত্যাদি- 
নাভিং গর্ধবকথাকটিং ॥ গুরুনিন্দাসকৃথি- 
ভাগই কথ্যাঠবিক্রয়শেফমৎ | বিশ্বাসবাক্য- 

কথনপাযুও পিতৃবধাত্বিকং ॥ উপপাতক- ; 
রোমাণৎ মহাকায়ং ভয়হরং । কৃষঃবর্ণং 
পিঙ্গনেত্রৎ স্বাশরন্ত্যন্তদুঃখদৎ ॥ ইতি 
পানে ক্রিয়াযোগসারে ২১ অধ্যায় 

. পপমুজঃ (তরি) পাপান্ুজহ । নিদ্পাপঃ | 
ইতি সংক্ষিপুসারব্যাকরণং গা, ন চ- 
যথা যঃ সম সর্বভূতেষু জিভায। শান্ত 

মানসহ। স্ পাপেভ্যচো বিহুচ্যেত জাল- 

বান্নচ €েদবিহ ঘ শুণগুণ্পরিজ্ঞাতা। 

হক্ষযহ্তা মস্ত চ1. ধ্যানেলৈব হৃষহ 
চি 

| পাপলহ (ক্রী) পবিনাণবিশেষঃ। 

গ্রবং ॥ অহিংলঃ সর্ববভৃতেষু তৃষ্যাক্োধ 
বিবর্জিতঃ | শুভন্যাসঃ সদা যল্চ. সূ 

পাঁপেভ্যঃ  প্রদুচ্যতে ॥ প্রাণায়াদৈশ্ 

নির্দহ অথঃসন্ধারণানি চ | ব্যবস্থিতমনা 

যন্ত ন পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ নিরাঈঃ 

সর্ববতত্তষ্টেদিস্টার্থেবু ন লোনুপঃ। পরী- 

তাত্বা ত্যজেৎ প্রাগান্ সর্বপাপাৎ প্র 

চ্যতে ॥ শ্রদ্ধধানো জিতক্রৌধঃ টি 

বিবর্তিজিতঃ॥ অনসুয়্চ যো সর্ভঃ 
পাপেত্যঃ প্রযুচ্যতে॥ গুরুণ্ডতযযা হুক 
স্যহিংসানিরতশ্চ যঃ। ক্ষুদ্রেশ্চ ষু্রীলশ্চ 

স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ প্রশস্তানি € 

যঃ কুধ্যাদপ্রশত্তানি বর্জয়েও। ঘোহলি 
গচ্ছতি তীর্থানি বিশ্ুেনান্তরান!। 

পাপাঁছুপরতো নিত্যং স পাপেত্যঃ এ 

চ্যতে ॥ উদ্ধায় ত্রাঙ্ণৎ গচ্ছেমরে! ডা 
সমহিতঃ | অভিগস্য প্রযত্তেন স পাপে 

প্রথুচ্যতে ॥ ইতি বরাহপুরাণং ॥ 

পাপরোগঃ (গুহ) মসূরীরোগঃ॥ ইতি শর 
রত্বাবলী ॥ 

পাপদ্ধিঃ (স্ত্রী) সগয়া। ইতি হেমচন' রঃ 

সহক্ষিপগুমারোগাদিহৃত্তিঃ £ পাগগ্রা 

ত্ি॥ ূ 

পাপশননী ন্তী) শখীর্ষঃ। ইতি রাগ 
নির্ঘপ্টঃ ॥ পাতকন[শিকা; চ ॥ 

পাপাস্সা [নু] (পু) পাপী । থ 
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পাপাত্মনাহ শৃুগতিৎ বিস্তরেণ বদাম্যহং। 
যড়শীতিন্হত্রাণি যোজনানি ছুরাত্মনীং ॥ 

প্রোক্তো মার্গস্য বিস্তারঃ সর্বছ্ঃখান্বিতস্ত 

চ। কচি কচিও জুলদ্বহিহঃ সন্ত কর্দমঃ 

স্কচিও ॥ কচিহ ক্ষচিৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সন্তপ্তং.]. 
তাগ্রবানুকৎ ॥ কচিৎ কচিত্ীক্ষশিলাঃ 
কচিত্বপুশিলান্তথ। ॥ কচিৎ কচিচ্হস্তরবৃণ্িঃ 

করচিদ্গীরবর্ষণৎ । কুত্রচিদ্বহ্বৃষ্িশ্চ কুত্র- 

চিৎ প্থবর্ষণহ॥ উদ্যান্ুবর্ষণং কাঁপি কচি 

পায়াণবর্ষণৎ | জ্বলদগ্নিরিধ কাপি সন্তপ্তো 

বাতি মারুতঃ ॥ গভীর! অন্ধকৃপান্চ তৃণা- 
বৃতযুখ দবিজ। কপি কণ্টকবৃক্ষাস্চ নারাচ* 
সমকন্টকাঃ॥ পাঁষাণশ্রেণয়ঃ বাপি দুরা- 

রোহাঃ সপনগাঃ॥ কচিদশীডান্ধকাঁরস্চ 

ক্ষচিৎ শোণিতকন্ধরাঃ ॥ কচিদ্বীরণ- 
বৃক্ষাশ্চ কচি কাঁশাঃ কচি শরাঃ । কচিৎ 

কচি শর্করাশ্চ লোষ্টবশ্চ ক্ষচিৎ কচি ॥ 
কচিদস্থ।ৎ রাশয়স্চ ছুর্ঘন্ধা মাংসরাশয়ঃ। 
চিৎ কণ্টকর।শিশচ শৈবালনি ক্ষচিও 

ক্ষচিৎ ॥ কীলকা বলয়ঃ ক্লাঁপি কচিদ্যাত্রা- 
স্তখা শিবাঁঃ। খড়িগনঃ করিণঃ ক্কাপি কচি- 

দৃক্ষ/! ভয়ঙ্করাঃ ॥ এবং বহুবিধক্পেশে ছায়া- 

জলবিবভির্জতে। তন্মিন্ মার্গে'দিজশ্রেন্ঠ 
পংপিনো। যান্তি দুঃখিনঃ ॥ নম বিষুক্ত- 

কেশাশ্চ প্রেতাঁকারভয়ঙ্করাঃ ॥ গচ্ছন্তি 

.পাপিন্গস্তত্র শু্কণ্টোষ্ঠতান্ুকাঃ॥ ইতি 
ক্রিয়াযোগসারে ২২ অধ্যায়ই॥ 

পাপান্তৎ (লী ) তীর্থবিশেষঃ | তস্য নামা 
স্তরং | পৃথৃকং 'অনুকীর্ণঞ্চ ॥ যথা । 

. পৃথুদ্কে মহাতীর্ঘে ত্ুনুকীর্ণেতি নামতঃ। 

জুহাব খৃতরাষ্টরম্ত রাষ্ুৎ নরপতেত্ততঃ 
হুয়মানে তদা রাষ্ট্রে প্রবৃতে যজ্ঞকন্ণি । 

- অঙ্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং নৃপতেছুক্ধিতেন বৈ ॥ 
ততঃ স চিন্তয়ামীস ব্রাঙ্গণস্ত বিচেভ্তিতহ। 

পুরোহিতেন সংযুক্তো রত্রান্তাদায় সর্ববশঃ॥ 
প্রসাদনার্ঘৎ বিপ্রস্ত অনুকীর্ণং বযে। তদা। 

প্রসাদিতঃ স রাজ! চ তুষ্টঃ প্রোবাচ তৎ 
নৃপৎ ॥ ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যাঃ পুরুষেণ 

বিজানতা | ভ্রাহ্মণশ্চেদ্বজ্ীতো। নশ্যেি- 

পুরুষং কুল ॥ এবমুক্তা ন নৃপতি- 

মাজ্যেন পয়দা পুনঃ) উদ্থাপয়ামাস ম্বতাং- 
স্তস্ত রাঁজ্ো হিতে স্থিতঃ॥ তত্মিতভীর্ধে 

তু যঃ স্াতি শ্রদ্দধানে। জিতেক্দ্িয়ঃ। স 
প্রঃখ্জোতি নরে। নিত্যং মনসা! চিন্তিত 

ফলৎ ॥ তত্তু তীর্থং স্থবিখ্যাতৎ পাপান্তৎ 

নাম নামতঃ | যস্যেহ যজ্কতৃপুস্য মধু 

স্থশ্রাব বৈ নদী ॥ তশ্মিন আ্াতোহথ 

ভজ্ত্যা চ সুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ফলং 

প্রাণ্ধোভি যজ্ঞস্য অশ্বমেধসয মাঁনবঃ ॥ 

পাপাস্তমিতি বিখ্যাতং তীর্থং পুণ্যতমং 
দ্বিজাঃ। ইতি বামনপুরাণে ৩৮ অধ্যায়ঃ ॥ 

পাপী [ন্] (পু) পাপযুভঃ | যথা । 
রুধিরৌঘপুতাঃ কেচিৎ কেচিৎু কর্দম- 
ভূষিতাঃ। কেচিৎ কেচিৎ কৃশাঙগাস্চ পথি 

গচ্ছন্তি পাঁপিনঃ॥ জন্দস্তে! ব্যথয়। কেচিৎু 

অ্রবদাস্পাকুলেক্গণাঃ ॥ শোচত্তঃ স্বানি 

কর্ম্াণি কেচিদগচ্ছন্তি পাপিনঃ 1 কিহ্া- 

. চিচ্চম্্মপাশম্য বন্ধন পাঁপিনে। গলে । 

কঙ্কালে কম্যচিদ্বন্ধঃ কস্যচিচ্চ ভূজদয়ে ॥ 

কস্যচিক্নীপিকারন্ড্রে নির্দয়ৈর্বকিবাবৈহ | 

ক 



গারকঃ ২২৬৫ গারণা. - 
. কামান্ পরিতুষ্টাঃ পিতায়হাঃ ॥ ইতি 
: ক্ষান্দে কাশখণ্ডে ২৭ অধ্যায়ঃ ॥ চন্দ্র 

, প্রভপায়সো যথা। ভৃষ্টউজীরচতুর্জাতশ্চন্দ্- 
কবান্তঃ সরোঁচনঃ। ইতি রাজবললভঃ ॥ ₹ ॥ 

. গপয়োবিকারে ত্রি। যথা। কৃন্দুপকণানি 
ইতলেন পায়সং দধি শক্তবঃ | খ্বিদ্ৈ- 
রেতানি ভোব্যানি শুদ্রগেহকৃতান্যর্পি॥ 
ইতি তিথিতত্বে বরাহপুরাঁণং ॥ 

পিক (পুহ) পদাতিকঃ। ইতি শব্দরত্বু- 
বলী।॥ ,. 

পায়ুঃ ( পুৎ ) মলদারং। সু গর্তন্থস্য সগ্ুতি- 
হাঁসৈর্ভবতি । ইতি স্থখবোধঃ ॥ তত 

পর্য্যায়ঃ। অপানং ২ গুদং ৩ চ্যতিঃ ৪ 
অধোর্ন্ ৫ শকৃদ্ঘারং ৬ ভ্রিবলীকহ ৭ 

বলিঃ ৮ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ তস্যা- 
ধ্যাত্সাদি যখ!। অবাঁগ্গতিরপানম্চ পায়ু: 

রধ্যাত্বমুগ্যতে | অধিভূতৎ বিদর্গশ্চ মিত্র- 
স্তত্রাধিদৈবতৎ ॥ ইতি মহাভারতে আশ্ব- 

মেধিকপর্বব ॥ 

পধ্যৎ (জী ) পরিমাণহ । ইত্যমরঃ ॥ পানহ। 

ইতি সংক্ষিপুপারোগাদিবৃত্তিঃ ॥ জলং 
নিন্দনীয়ে ত্রি। ইতি বিশ্বঃ॥ , 

পীঁর ৎ ক কর্দ্মমাত্ডে।। ইতি কবিকল্পত্রুসঃ ॥ 
'অপপাঁরৎ। ইতি ভূর্গাদাসঃ ॥ 

পাঁরং (ক্লী) পরতীরহ। নদীলবনাদগন্তব্- 
তীর । ইত্যমরঃ 0 

পারঃ (পু) পারদঃ। ইত্যমর'্লীকাযাং মার-- 
ুন্দরী ॥ প্রান্তভাগে পুহ ক্রী। ইতি 

মেদিনী ॥ 

ধুর হার 
৫৮ 

- আতিকারকঃ। ব্যায়ামকারকঃ। বরের 

পৃধাতোঃ কর্তরি ণকপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 
পারক্ [জ্] (পু) হৃবর্ণহ | . ইত্যুণাদি- 

, কোঁষঃ0 - 

পারক্ৎ (ক্লী) পরলোকহিতকর্ম। যথা। 

পাদেন তস্য পারক্যৎ কুর্যযাৎ সঞ্চয়মাত্ম- 

বান্। অর্দেন চাঁতভরণং নিত্যনৈমিত্তিক 

স্তথা ॥ পাদস্যার্ার্ধমর্থস্য মূলভূতৎ 
বিবর্দয়েৎ ॥ এবমাচরতঃ পুঘসো ছর্থহ 

সাফল্যযৃচ্ছতি ॥ ইতি মার্কেয়পুরাণহ ॥ 

পারিগঃ (ব্রি) পারগামী। তৎ্পর্যায়ঃ। কর্ত- 

রীকঃ ২। ইতি শব্মালা ॥ 
পারগতঃ (গুহ )জিনঃ ॥ ইতি হেমচকরঃ॥ 

পরৈগে তি ॥ 

পারজায়িকঃ (পু২) পাঁরদায়িকঃ | 

মহাভারতে রাজধর্্ম ॥ 

পারটাটঃ ( পুং ) গ্রস্তরঃ । ইতি ত্রিকাণ্ড- 
শেষঃ ॥ 

পাঁরণঃ (পুৎ ) মেঘঃ। ইতি .শব্দগাঁলা ॥ 
পারণহ (কী )] উপবাসত্রতামন্তরদিবসকর্তব্য- 
পারণ। ত্র) 5 প্রাথমিকভোজনৎ | যথা ) 

পারণৎ পাবনং পুংসাঁ সর্ধবপাপপ্রণা 
শনহ। উপবাসাঙ্গভূতধ্চ ফলদৎ শুদ্ধি-: 
কাঁরণং ॥ সর্ব্বেঘেবোপবাসেষু দিবাঁপারণ- 

মিষ্যতে। অন্যথ| ফলহানিঃ স্যাদৃতে 
ধাবণপারশং ॥ ন রাত্রো! পাবণৎ কুর্ধ্যাত 

দৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। নিশায়াং পারণং 

কুর্য্যার্জয়িতা মহানিশাঁৎ ॥ পুর্ববাহে 

পারণং শল্তং কৃত্বা বিপ্র স্ুরার্চনৎ | 

অর্বেব্ষাৎ সম্মত কুর্ধ্যাদৃতে বৈ রোহিী- 

ইনি 
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ব্রতৎ ॥ ইতি ত্রহ্মাবৈবর্তে শ্রীবৃষ্ণজন্ম- 
খণ্ডে৮ অধ্যায়ঃ | অথ গ্রীকৃষ্জন্মাইউমী- 

ব্রতপারণকালঃ ৷ অষটম্যামথ রোহিণ্যাং 
ন কুর্ধ্যাৎ পাঁরণৃং কচিৎ। হন্যাৎ পুরা" 

কৃতৎ কর্ম উপবাসার্জিতৎ ফলং॥ তিথি- 
রষ্টগুণং হস্তি নক্ষত্রপ্ণ চতুর্ভণহ | তক্মাৎ 

প্রযত্ততঃ কুর্ঘ্যাতিথিভান্তে চ পারণৎ ॥ 
অন্রোভয়বিয়োগে পারণযুক্তৎ ॥ বদ! 

মার্ধপ্রহরনিশাভ্যন্তরে একস্যৈব বিয়োগ- 
স্তদৈকতরবিয়োগেপি পারণং । তথা চ 

নারদীয়ে | তিথিনক্ষভ্রসংযৌগে উপ. 

বাঁসে। যদ! ভবে । পারণত্ত ন কর্তব্যং 
যাবনৈকম্য সংক্ষয়ং ॥ সাযোগিকে ভ্রতে 
প্রাপ্তে যদ্যপ্যেকো বিষুজাতে | ততত্রিব 
পারণং কুর্ধ্যাদেবং বেদবিদে। বিছুং॥ 
যদৈকস্যাপি সার্ধপ্রহবনিশাভ্যস্তরে ন 
বিয়োগন্তদা তযোরবিয়োগেংপি শ্রাত- 
রুৎসবান্তে পারণং | তিথ্যন্তে চোখ 
সবান্তে ব ব্রতী কুবাত পারণহ। ইত্যুক্ত- 
হাত ॥ ক্ষ ॥ মহাউদ্যুপবামপাবণৎ মৎস্য 
মাংমোপহারেণ কর্তব্যং। যথা। অক্টম্াং 
সমুপেস্যৈব নবস্যামপরেহহনি। সহস্য 
সাঁসোপহাবেণ দদ্যা নৈবেদ্যযুত্তযহ ॥ 
তেলৈব বিধিনামস্ হ্থয়ং ছুপ্ঠীত নান্তথার 
স্রিয়ান্ত পশুমাংসভক্ষণনিন্দয়। মন তেন 
পারণৎ কিস্য নহন্যেন। অস্টন্যুপবাস- 
পারণে রবিবারাদৌ নাহসনিযেধঃ। শ্রবহ 
মাংসাশনভ্যাগরুতনিয়মেন নিয়োগালি- 
পি লাহসহ বর্ভনীয়হ হক অথ ট্ররাম- 
নবশীত্রইপাণ কালঃ। নবমী চাউমীবিষ্কী 

চি 

* 

ত্যাজ্যা বিষুপরায়ণৈহ ! উপোষণং 
নবম্যাৎ বৈ দশম্যামেব পারণং ॥কষ 

অখৈকাদশী ব্রতপাঁরণকালঃ। মন্ত্রৎ জরি 
হরয়ে নিবেদ্যোপোষণুং ব্রতী । দ্াদস্াং 

পারণ্ং কৃর্্যাদর্দর়িত্বা হ.পোদকীং £ 
ছাদশীলঙ্ঘনে দোষমাহ নারদীয়ং | মহা 

হানিকরী হেষ। ছাদশী, লতা হৃখীং। 

বিষুঃধর্মোভরে | ছাদস্যাঃ প্রথমঃ গাণে 

হরিবাসরসংজ্ৰিতঃ 1 তমতিক্রদ্য কুবনাত 
পারণৎ বিুতৎপরঃ | ক আথ শ্রবণ 

দ্াদশ্যুপবাঁমপারণকালঃ । তিথিনগন্র 

সহযোগে উপবাঁষো। যদ1 ভবে! তা 

দেব ন ভোক্তব্যং যাবন্ৈকস্য সং) 
বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দতে হবি। 
তিথিক্ষয়েণ ভোতব্যৎ ছদগিং নৈ 
লজয়েৎ ॥ ভিথিক্ষয়েণ একাদদি্মে 
ভোক্তব্যং দ্বাদশ্ঠাং পারয়েদিত্যরঘ: £1 
অথ শিবরাত্র্যপবাসপারণকালঃ | জানো 

শিবরাত্রিশ্চ কাঁধ্যে ভদ্রদয়াহিতে ! 

ককতোপবাপৎ তিথ্যন্তে তদা বুর্চা্ 
পারণৎ ৪ তিথ্যা্তে পারণব্ত ভযন্তানাঃ 
পরং | অত্র চভুর্দস্টামেব তত | দি, 
দরমধ্যে তু ঘানি তীর্ঘানি সন্তি রঃ 
পুজিতানি ভবন্তীহ ছুতাহে পা, 
স্কতে ॥€ ॥ পারণদিনে বর্্ানি রর 

অক্গাগুপুরাণহ ॥ কাংসাহ নাহসং ছি 
ক্ষৌড্রং লোং বিত্রথভাষণং | টা 

খ ব্যবায়ধ। দিবাস্বপ্রহ ভথাটিনং 
১ প্রি 

শিলাপিউং_ ন্যস্ত. বাল 
বৈষধব। ছাদুশ্যাহ বর্চয়েষিত্যয তা 
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পাপৈহ প্রমুচ্যতে ॥ সুরিসন্তোষে | 
কাহস্যৎ মাহসহ মদুরঞ্চ। চণকৎ কোর- 

দুষকৎ। শাক মধু পরামপ ' ত্যজেছপ- 

বসন্ স্ত্রিয়ৎ ॥ অভ্রোপবসন্সিতি তদ্দিনে 

ভোজলীসন্তবাৎ সামীপ্যাৎ পুর্ববাপরয়ো- ] 
গাহিণং। ইতি তিথ্যাদ্রিতত্বৎ ? 

গারতঃ (পুহ) পারদঃ। ইভি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পারতন্ত্যৎ (ব্লী) পরতন্্রতা ৷ পরাধীনত্বং ৷ 

অন্যায়ত্তা! ॥ ,যথা | . দোষাণাং , সম- 

বেতাঁনাঁং বিকল্গেহংশাঁধশকলন।। স্বাতন্ত্য- 

, পারতক্ত্্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্াধান্মমাদিশেহ ॥ 

ইতি মাধবকর£॥ " 
পারত্রিকং (তরি) পাঁবলৌকিকং। পরত্র ভব- 

মিত্যর্থে ঝ্িকপ্রত্যযনিষ্পনৎ ॥ 
পাঁরদঃ ( পুহ ) ধাতুবিশেষঃ। পারা ইতি ভাষা 

'তশ্পর্যযায়ঃ | রসবাঁজঃ ২ রসনাথঃ ৩ 
মহারসঃ ৪ রনঃ ৫ মহাঁতেজঃ ৬ রদ- 

লেহঃ ৭ রসোন্তমঃ ৮ সৃতরাট্ ৯ চপলঃ ১০ 
জৈত্রঃ ১৯ শিববীজৎ ১২ শিবঃ ১৩ 

অদ্বতং ১৪ রসেক্দুঃ ১ লোকেশঃ ১৬ 

ভূর্দরঃ ১৭ প্রভূঃ ১৮ ক্ুদ্রেজঃ ১৯ হর- 

তেজ; ২০ রসধাতুই ২১ অচিন্ত্যজঃ ২২ 

খেচরঃ ২৩ অমবঃ ২৪ দেহদং ২৫ মৃত্যু- 

নাশকঃ ২৬ সুতঃ ২৭ স্কন্দঃ ২৮ ক্কন্দাং- 

কঃ ২৯ দেবং ৩০ দিব্যবলঃ ৩১ বসাঁয়ন- 

অেষ্ঠঃ ৩২. যশোদঃ ৩৩1 ইতি রাজ- 
নির্ঘপ্টঃ ॥ সূততকঃ ৩৪ দিদ্ধধাতুঃ ৩৫ 
পারতঃ ৩৬৭ ইতি শবরহ্াবলী হর- 

. বীল্গৎ ৩৭ রজন্বলঃ ৩৮1 ইতি হেম- 

২ চে ৪ শিববীর্যাৎ ৩৯ শিবাহরয়ঃ ৪০1; 

- পুর্ণবীর্ধ্যৎ মাধত্রয়পর্য্যস্তৎ 

. - ইতি পরিভাষা, অপি চ। .,পারদঃ 

, তস্তোৎপত্ভিলক্ষণে যথা! । 

" গ্রচ্যুতৎ রেতঃ পতিতং ধরদীতলে | 

ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ ॥ অস্ত, গুণৃঃ। 
ক্রমিকুষ্ঠনাশিত্বং | চক্ষষ্যত্বং। রসায়ন- 

ত্বঞ্চ। ইতি রাঁজবল্লভঃ ॥ অস্য ভম্্রনঃ 
তিষ্ঠতি । 

সকলরোগনাশকঃ ফড়সো নিখিলযোগ- 

বাহকঃ। পঞ্চভূতমূয় এষ কীন্ভিতো দেহ- 

লোহবরসিদ্ধিকাঁরকঃ ॥ মুচ্ছিতো হরতে 
ব্যাধীন্ বদ্ধঃ খেচর দিদ্ধিদঃ | সর্ববসিদ্ধি- 

করো লীনো৷ নিরুখো দেহসিদ্িদঃ ॥ 
বিবিধব্যাধিভয়োদয়মরণজরাসংকটে হপি 

মর্ভ্েভ্যঃ | পাঁরৎ দদাতি যন্মাত্তস্মাদয়ং 

পারদঃ কথিতঃ ॥ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ %॥ 

শিবাঙ্গাৎ 

তদ্দেহনারজাতত্থাচ্ছুর্মচ্ছমভূচ্চ তৎ॥ অত্র 

ভেদেন বিজ্ঞেয়ং শিববীধধ্যৎ চভুর্বিধং 1 
শ্বেত রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণৎ ততু 
ভবে ক্রমাৎ ॥ ত্রাঙ্ধণঃ ক্ষজিয়ে! বৈশ্থাঃ 
শৃদ্রশ্চ খলু জাতিতঃ ॥ শ্বেত শস্তৎ 

রুজাঁ নাঁশে রক্তং কিল রসায়নে ॥ ধাতু- 
বাদে তু তত পীতৎ খে তে কুষ্ণমেব 

চ॥ক%॥ পারদঃ ষড়-সঃ অিগ্বন্্রিদোষছে! 

রষায়নঃ। যোগবাহী মহারৃষ্যঃ সদ। দৃণটি- 
বলপ্রদঃ॥ সরধবাময়হবঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ 
সর্ববকৃষ্ঠনুা ন্বন্থো রসো! ভবেদ্ত্রহ্গা 
বছ্ধো জ্ঞেয়ো জনার্দিনঃ ॥  রগ্িতঃ 

ক্রামিতশ্চাপি সাক্ষাদ্দেবে! মহেশ্বরত ॥ 
মুচ্ছিত্বা হরতি রুজৎ বন্ধনমন্ুভুয় খে 

, গ্বতিং কুরুতে ! অজরীকরোতি হি.সৃতঃ 
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কোহন্যঃ করুণাকরঃ সুতা ॥ রসামৃতে। 

বন্য রোগস্য যো যোগত্তেনৈব সহ 
যোজিতঃ | রূসেন্দ্ো হস্তি তং রোগং, | 

নরকুষ্জরবাজিনাং, ॥ % ॥ তন্ত দোষ! 

যখা। মলং প্ব্ষিং, বহ্িগিরিত্বগাপলং 
নৈমর্গিকৎ দোষমুত্তি পারদে। উপাঁ- 
ধিজৌ দো ব্রিপুনাগযোগজৌ। দোষ 
রসেন্দে কথিতৌ৷ মুনীশ্বরৈঃ ॥ মলেন 
সচ্ছা মরণৎ বিষেণ দাহোইগ্লিনা ক্উতরঃ 
শরীরে । দেহম্য জাড্যৎ গিরিমা স্দা 
স্যাচ্চঞল্যতো বীর্যযন্ৃতিশ্চ পুৎসাৎ ॥ 
বঙ্গেন কুষ্ঠৎ, ভূুজগেন গণ্ডো ভবেদতো- 
হমৌ। গরিশোধনীয়ঃ ॥ বহিধিষং মল- 
ঞ্চেতি মুখ্যা দোষাব্্য়ে! রমে ॥ এতে 
কুর্তি সন্তাপৎ স্বতিং মৃচ্ছ্াং নৃণাৎ 
ক্রমাৎ॥ অন্যেপি দোষাঃ কথিত! 
ভিষগৃভিঃ পাবদে যদি | তথখাপ্যেতে 
য়ে দোষ] হরণীয়। বিশেষতঃ ॥ সংক্কার- 
হীনৎ খন সুতরাজং যঃ সেবতে তশ্ত 
করোতি বাধাং। দেহস্ত নাশং'বিদধাতি 
নৃনৎ কষ্টাংশ্চ রোগান্ জনয়েম্নরাণাং ॥ক] 
মারিতন্ত যুঙ্ছিতস্তা তস্য -গুণাঃ। পারদঃ 
কমিকুঠছে জয়দে। দৃ্িদঃ সরঃ ত্য 
হচ্চ মহাবীধ্যো যোগবাহী জরাহুবঃ ॥ 
স্মত্যোজোরূপদে! বৃষ্যো! ্বদধিরুদ্ধাতু- 
বদ্ধনঃ | যগুত্নাশনঃ শূরঃ খেচরঃ সিদ্ধিদঃ 
পর ॥ পাঁরদঃ সকলরোগ হা স্ৃতঃ 
বড়ুসো। নিখিলযে(গবাহকঃ । পঞ্চভৃত- 
ময়. এষ কীত্তিতন্তেন তদৃগুণগণৈধিরাঁ- 
জতে ৪ অথ রসম্য শোধনবিধিঃ | 

চর 

তত্র স্বেদনং 1 নানাধান্যেষথা প্রাপ্ত 

স্তষবর্জেজলাস্িতৈঃ | যৃদ্ধাপৎ পৃবিতং 
রর রক্ষেদ্যাবদন্্ত্বম।পুয়াৎ ॥ তন্মধ্যে ভূরাণ্ 

মন্তী বিষুরক্ান্ত! পুনর্নবা। সীনাক্ষী চৈৰ 
র্পাঞ্ষী সহদেবী শতাঁবরী | ত্রিফন। 

গিরিকর্ণী চ হংসপাদী চ চিত্রকঃ। মযূনং 
কুট্য়িত্বা তু বথালাভং বিনিঃক্ষিপেংঃ 

পুর্বান্রভাগ্ুমধ্যে তু ধান্যাপ্রকমিদং স্ৃতং। 
স্বেদনাদিযু সর্বত্র রমরাঁজন্য যৌজযেং। 

বিছুক্রন্তা গিরিকর্ণী চ- অপরা্গিতে 
শ্বেতনীলপুঙ্পভেদাঁৎ। অত্যন্মাবখাং বা 
তদভাবে প্রযোজয়ে। তদভাবে ধানারা' 
ভাবে ভ্রযুষণৎ লবণং রাজী রজনী ভরি 
ভরঁকং। মহাবলা নাগবলা মেঘনাদঃ পুর" 
বা ॥ মেষশুঙ্গী চিত্রকথ্। নবসারং মং 
সমহ। এত সমস্তৎ ব্যস্তৎ বা পূর্বানে 

" নৈব' পেষয়েৎ॥ প্রলিম্পেত্তেন কন্ধেন 

বন্ত্রমঙ্গুলমাত্রকং । তন্মধ্যে নিঃক্ষিগেং 
সৃতং বদ্ধা তত্রিদিনং পচেহ ॥ দো৭" 

যক্ত্রেমসংযুক্তে জায়তে স্বেদিতো রদা। 
মেঘনাদঃ চবরাই শাকবিশেষঃ | মে 
শঙ্গী মেচাশৃঙ্গী ॥ তলাতে করবা 
গ্রাহ। | নবসারং নৌসাদর । অগ্ঙ্গ! 
সুলকাললসিদ্ুত্রয,ষণার্করাদিকাঃ | 
রসম্য যোড়শাহশেন দ্রব্যৎ খুগ্যাং গৃধ 

পৃথক্ ॥ ভ্রব্যেঘনুক্তমানেযু, মতহ মান 
মিদং বুধৈঃ। পটাবৃতেষু চৈতেমু গুর্ 
প্রক্ষিপ্য কাপ্রিকে [ স্বেদয়েদিনদেকর 
দোলাযস্ত্রেণ বুদ্ধিমান | বেগাভীতে 
ভবেও সুতো! নর্দনাচ্ জুনির্খলঃ ৫ হুরবও 
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- স্ুরূই। অনলম্চিত্রকং । ত্রযষণং ভ্রিকটু । 
রাজিকা-রাই॥ % ॥ অথ মর্দনহ। ইন্রিক: 
চুর্ঘচূর্াভ্যামাদো “মর্দ্যো রসম্ততহ। দরা। 
গুড়েন নিন্কুখরাজিকাগৃহধূমকৈঃ॥ অন্যচ্চ। 

. “কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ কৃতৈঃ কষায়ৈ- 
বুরহতীবিমিভ্রিতৈ? । :ফলত্রিকেশ।পি বিশ- 

দ্দিতো রসে দিনত্রয়ৎ সর্ববলৈধিমু-, 

চ্যতে ॥ক্। অথ মৃচ্ছনহ | ত্র্য,ষণং ভ্রিফলা- 

, এ বন্ধ্যাকন্দৈঃ ুদ্রাদযা্িতৈঃ। । চিত্রকোর্ণা- 
, নিশীক্নরকণ্যার্ককনকদ্রবৈঃ॥ সুতৎ কৃতৈন 

যুষেণ, বারান্ সপ্তাতিযুচ্হয়েৎ 

হমুচ্ছিতং : সৃতস্তাজেৎ ,সপ্ত।পি কণ্ঠু- 
' কান্ ॥ বন্ধ্যাকন্দৎ- বাঝথখনাকন্দ ॥ 

ক্ষুদ্বোদ্বয়ং ছোটাকটৈয। বড়ীকটেয়া। উ্ণ! 
উর্ণামেষকা £ নিশা,হরিজ্র! | ক্ষারঃ যব-' 

ক্ষারঃ। কন্যা কুমারিকা। অঃ অর্কপত্র-. 
রপঃ। কনকঃ'ধততুরপত্ররসঃ॥ ক ॥ অখোর্ধ- 
পাতনং ।'ময়ুরত্রীধতাপ্যাভ্যাৎ নকপিষ্ঠী- 
কৃতম্য চ.। যন্ত্রে বিদ্যাঁধরে কুর্যযা্রসেন্দ্র 
স্যোর্থীপাতনহ 1 সৃতঃ স্যাদূর্ধপাতেন 
সর্ধবদোষবিবর্চিদিতঃ | মযুরজ্রীবা! ভূতিয়া'। 

তাপ্যঃ হুবর্ণমাধী। নষপিঘ্রীকৃতস্য কুমা- 
, র্লিকাজ্রযোগেন : তাবন্মর্দনং কর্তব্য 

যাবৎ পারদঃ পৃ দৃশ্যত ইত্যর্থঃ | 
বিদ্যাধরঘন্ত্রে ভমরুবন্্রে ॥ % ॥ অথাধত- 

পাতনহ £ ভ্বিফলাশিগুশিখিভির্লবণাতরি* 
সংযুতৈঃ। নষ্টপিষ্টং রস কৃত্বা লেপয়ে- 

, দুর্ধভাজনং ঘর ততো দীত্তৈরধঃপাতমুপলৈ- 

সুস্য' কারয়েৎ 1 যন্ত্রে ভূধ্রমংজ্ঞে তু 
ততঃ 

৫৯ 

1 ইথং: 

ফুতো। বিশুদ্কাতি ॥. শ্বেদনাদি 

ক্রিগ্াভিস্ত' শোধিতোইসে। ঘদা ভবে । 

তদ! কার্ধ্যাণি ,কুরুতে প্রযোজটে সর্বব- 
করা ক। অথ মুখ্যদৌষহরশোধনবিধিঃ । 

গৃহকন্যা হরতি মলুঃ ঠত্রিফলাগ্রিং চিত্রেকো 

বিষং হৃত্তি। ৃ্দভিদশৈ্ারন্ সং 

জয়ে সপ্ত ৪৪ ॥ অথ রি 

সংক্ষিপ্তঃ শোধনবিধিঃ| কুমাঁরিকাচিত্রক- 

' ব্ক্তমর্ষপৈহ কৃতৈঃ কষাযৈহতীবিমিং 
ভ্রিতৈঃ। ফলত্রিকেণাপি বিমদ্দিতো রসো 
দিনত্রয্নং সর্ববসলৈবিমুচ্যতে ॥ এবং কদ- 
থিতঃ সুতঃ যে! ভবতি নিশ্চিত । 

বহ্রৌষবীকষায়েণ স্বেদিতরঃ সবলী ভবেও। 
বর্পাক্ষীচিঞ্চিকাবন্ধ্তৃঙ্গান্দৈ স্বেদিতে! 
বলী। ততঃ স পাবকদ্রাবৈ স্বিন্ন স্যাদতি- 

দীপ্তিমান্॥ সর্পাক্ষী নাগফণী | চিঞ্চিকা 
অন্থিনী। বন্ধ্যা বাঝখখসা। | ভৃঙ্গঃ ভূঙ্গ- 

রাজঃ | অন্দো যুত্ত।। পাবকঃ চিত্রকঃ ॥ক্া 

* অথ প্লসস্য মাবণবিধি* | ধুমসারৎ বম 

তোরীৎ গন্ধকং নবসাদরং 1 যাঁমৈকং 
মর্দয়েদস্্ৈর্ভাগং কৃত্বা মহ সমহ ॥ কাচ" 

-কুপ্যাৎ বিনিঃক্ষিপ্য তাঞ্চ স্বছক্রযুদ্রয়া 

বিলিপ্য পরিতে! বসতে যুদ্রেং দত্ব! বিশো- 

হয়ে ] অধঃসচ্ছিদ্রপিঠরীমধ্যে কুপীহ 
নিবেশযেৎ 1 পিঠরীৎ বালুকাপুরৈতূা 
বা কুপিকাগলং ॥ নিবেশ্ট চুল্লযাং.তদখো 
বহ্থিহ কুর্য্যা্ছনৈই শনৈহ। তন্রাদিপ্যধিকহ 

কিঞ্চিৎ পাথকং জ্বালিয়ে ক্রমশ | এবং 

- দ্বাদশভির্যামৈত্রিক়্িতে রস উত্তমঃ | স্ফোট- 
বেত স্বাঙ্গশ্ীতং তমৃদ্বগৎ গন্ধকং তযজেৎ 

অধঃস্থঞ্চ সৃতিহ সুতৎ গৃহীয়াতিহথ মাত্রয়া। 
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যখেচিতান্ুপানেন সর্বববন্মন্থ যোজ- 

যে ॥ *% ॥ অথান্যপ্রকারঃ ॥ অপামার্গস্য | 

বীজানাৎ মুষাযুগ্মৎ প্রকল্পয়ে.। তৎসং 

পুটে" ক্ষিপেৎ এুতং মলপুছুগ্ধমিত্রিতং 
- মলপুঃ কাষ্ঠোদুহ্থরিক1 | , দ্রোণপুষ্পী- 

প্রসুনানি বিড়ঙ্গমিরিমেদকঃ। এতক্চর্ণমধ- 
শ্চোদ্ধিৎ দত্ত যুদ্রাৎ প্রদীপয়ে্ ॥ তদৃ- 

গোলমাধমেহ সম্যক যৃন্যুষাসংপুটে 

সুধী | মুদ্রা দছ্ধা।! শোষয়িত্বা ততো 

খজপুটে পচে ॥ একেনৈৰ পুটেনৈব 
হুতকৎং ভল্মা জায়তে। তু প্রযোজ্যং 

ঘথান্থানে যথামাব্রৎ যথাবিধি ॥ ক্ ॥ 

অথান্যপ্রকারঃ । কাষ্ঠোড়ম্বরিকাডুগ্ধৈ 
রসৎ কিক্িছিমর্দয়েৎ। তাদুপ্ধঘষ্টহিজোশ্চ 

মুষাযুগৎ প্রকল্পষে্ ॥ ক্ষিপ্া তৎ্সংপুটে 
সুতৎ তত্র মুদ্রা প্রদীপয়েৎ | খ্ৃত্থা 
তদেগালকং প্রা মৃন্মমাসংপুটেহধিকে। 

' পচেদ্ণজপুটে তেন সু যাতি 

ভস্মতাৎ ॥ % ॥ অন্যঃ প্রকারঃ | নাগব্লী- 

রসম্বিঃ কর্কোটীকন্দগর্ভিতঃ | সুন্মুধা 
সংগে পক সুতো যাত্যেব ভন্মতাং ॥ 
খাত ভাবপ্রকাশং ॥ ক ॥ অথ পারদশিব- 
লিঙ্গনিষ্্াণবিধিঃ। পাঁবদে শিবনির্দাণে 
লানাবিস্বং যতঃ শ্রিয়ে। অতএব মহে- 

শানি শান্তিস্ব্যয়নৎ চরে £ পারদং 

শিববীজং হি তাড়নং নহি কীরয়েছ 
তাড়নাদিন্তনাশঃ স্যাত্তাড়নাদ্বিভহীনতা। 

তাড়না দ্রোগযুক্তত্বৎ তাড়নাম্মরণং ভবেতর 
ছ্বাদশং পার্ধিবং লিগমুপচারৈশ্চ যোঁড়- 

1 পঞ্াদিসুত্েনিশ্ীণরচিতহ শুল্লমেব 
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বা। পুরুষস্য যথাযোগ্য যুগ্মবন্তরৎ লিকে 

দয়েৎ ॥ ভোগযোগ্যৎ প্রদাতব্য মধু . 

পর্কং কুলেশ্বরি |" অলঙ্কারং যথাশকি 
দদ্যাৎ কল্যাণহেতবে | পুঁজয়েদরছ্যহেন 

বিল্বপত্রেণ পারবতি | তোড়লোতেন 

বিধিন প্রত্যেকেনাযুতহৎ জপেত্া অনি 

পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রযক্টোতরশতৎ জগেহ । 

পৃজান্তে -প্রজপেত পশ্চাৎ প্রাযাদাণং 
মৃহামনুৎ ॥ দক্ষিণা্তৎ সমাচ্ধ্য হবিয্যা' 
জিতেন্দ্িয়ঃ । তাশ্বুলঞ্চ তথা মং 
বর্জয়েন্ন কদাচন ॥ অন্থিংস্তন্রে হবিষ্যং 
তাগ্বুলৎ মীনমুভ্তমৎ ॥ হৌময়েহ পদে 
শানি দশাংশং বা শতাংশকং। হোণ 
দক্ষিণা কাধ্যা তদা বিদ্ৈর্ন লিপ্যতে।' 
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে পারদ আদরে 
স্থধীঃ। তস্যোপরি জপেক্সন্ত্রং সর্ব 
নবাত্মকহ ॥ ব্যোমবীজৎ শিবার্ণক রা 

বিন্দুমস্তবং | বায়ুবীজৎ চেল , 
ভ্রিতয়ং ত্র্যন্থকং প্রিয়ে ॥ ইসং মর 
মহেশামি প্রজপেদৌষধোপরি ॥ পারদ 
প্রজপেম্মন্্রমফ্টোভরশতৎ দি | তে 

বৌষধঘোগেন বদ্ধো ভবতি নান্যথা॥ ৩৫ 
পবস্পিন দিবসে শুণু যৎ প্াণবাতে। 

বরয়েৎ, সর্ববকর্ডারং যর্ধোভিবিভবাধধ! 

সুবর্ণ চম্পকাকারৎ কর্ণরুগ্মে নিবেশয়ে 

চদ্ুক্ষোণযুতৎ দ্বর্ণৎ খ্রীবায়াং নে 
হরহ ॥ হন্তদ্ধয়ে মহেশানি দদযাছদঃ 

যুগকৎ ॥ বলয়হ শুন্লবর্ণ্ অরিন 
তখৈব চ ॥ উন্দীৎ দদযাৎ রা 

বর্ণাৎ ক্ষৌমবস্্ররুগহ শিবে 1 অব 
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৫ 

- মহেশানি শিবনধপং বিচিন্তয়েৎ] অথাতঃ 

“সংপ্রবক্ষ্যাধি বিধানং শৃণু পার্ববতি ॥ 
প্রস্তরে চৈব, মংস্াপ্য বিন্টীপত্ররসেন 

চ.।- গ্রণবেন সমালোড্য কুর্ধাৎ কর্দম- 
বশ প্রিয়ে ॥ নিশ্দীণযোগ্যৎ .তদ্দুব্যৎ 

যদি স্তাঁৎ স্থরসুন্দরি )-তদা নিষ্মীয় তলিঙ্গৎ 

পুনদূটিতরঞ্চরেৎ' খপুষ্পমংবুতে বস্ত্র 

অঙ্গারে চ করীষকে ।, কিঞ্চিছুষ্তং : শ্রক- 

* অব্যৎ যতো! দৃঢ়তরৎ ভবে '॥. ইতি 

:” মধতৃকাভেদতন্তরে ৮ পটল: ॥ %,] সগর- 

: রাজকৃতযুক্তকেশত্রেচ্ছজাতিবিশেষ£। অস্থা 
। বিবরণৎ পহৃবশব্দে দ্রটব্যৎ ॥ 

পারদণ্ডকঃ ( পুং ) দেশবিশেষঃ ॥ ইতি-শব্- 

- রত্তাবলী-॥ স তু গুডুদেশৈকভাগ ইতি 
কেচিছু 

, পীরদারিকঃ (পুং) টানা 1 পরদার- 

'রতঃ। পরদারান্ গচ্ছতি . ইত্যর্থেটিকণ্ 

প্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ৷ “ইতি -সিদ্ধান্তকৌমুদী 
পুষ্পকাগুজয়ডিগডিমীয়িতৎ যত্র .গোতিম- 

কলত্রকামিনঃ | 'পারদারিকবিলাসসাহমং 

দেবভর্ভ,কুদটহ্কি ভিত্তিযু | 'ইতি নৈষধে 
* ৯৮ অর্গত ॥১তস্য দোঁষা বথা,॥ যঃ 

-পরস্ত্ীযু নিরতন্তস্য ভ্ীর্বা কুতো৷ .যশঃ ॥ 

পারদেশ্টঃ (ত্র) প্রোষিতং। পারদেশিকঃ) 

পথিকঃ ! পরদেশং গত, ইত্যর্থে ফ্য্য- 

" » প্রত্যয়নিষ্প্নঃ ৪7 

পারমহৎস্যং (ত্রি) পরম্হসসম্বদ্ধি। যথা। 

শ্রীমন্তাগবতহ পুরারমমলৎ যঘৈষ্ঞবানাং 
- শ্রিষ্নং * মন্মিন্*, পারমহহস্যশেকমমলৎ 
জ্ঞান, পরং গীয়তে | .ঘত্র জ্ঞানবিরাঁগ- 
ভক্তিনহিতং নৈদর্ম্যমাধি্কতৎ ততচ্ছম্বন্ 

স্বপঠন্.বিচারণপরো ভক্যা বিমুচ্যেশ্নরঃ ॥ 

ইতি শ্রীভাগবতে :১২ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

পাঁরমহংস্যৎ পরমহংশৈঃ প্রংপ্যৎ ৷ ইতি 

তট্রীকায়াং শ্রীধরম্থামী ॥ 
পারমার্থিকঃ (ত্রি) পরমার্থযুক্তঃ॥ যথা | 

.তাগ্ুতিকো লোকো ন লোকঃ পার- 
মাধিকঃ1 ইতি পুরাণং ॥ বুখ্যং | যখা। 
ত্রিচতুংপঞ্চসপ্তাউনবদ্বাদশ এব চ। ক্রমেণু 
ঘটিকা হোতাস্তৎপুণ্যং পারমাথিকৎ ॥ 
ইতি তিথ্যাদিতত্বং ॥ দূ. এ 

পারম্পর্ধ্যৎ (ক্রী ) আমায়ঃ | কুলক্রমঃ ॥ ইতি 

হেষচন্দ্রঃ 1 তথা চ। বশ্মিন্ দেশেখ 
আচারঃ পারম্পধ্যক্রযাগতঃ ॥" তত্র 'তৎ 

নাবমন্যেত ধর্মস্তত্রৈব তাদুশঃ॥ ইতি 

বিবাদভঙ্গার্ণবঃ ॥ পরম্পরায় ভাবশ্চ 
স্ চ. নিন্যঃ পাঁপযুজ্ঞঃ শশ্ব সর্ব পারশর্য্যোপদেশঃ (পুং) উপদেশপরম্পরা। 
সান চ॥ ইতি ব্রহ্গবৈবর্তে গণেশখণ্ডে 
২২১ অধ্যায়ঃ ॥ 

পারদাধ্যং (ক) পবদারগমনহ 1 যথা। ভৃতা- 

দধ্যয়নদানং ভুতকাধ্যাপনন্তথা। পার" 
দার্যহ- পারিবিত্তহ বাধুষ্যুৎ লবণক্রিয়া ॥ 
ইত্যুপপাতকগণনে যজ্ঞবন্ধঃ | 

, তত্খীর্য্যায়ঃ  উতিহৎ।২হ ইতিহ ৩ ২ 
. ইতামরহ £॥ পরম্পরৈব পারম্পর্যৎ স্বার্থে 

ফ্যং পারম্পপধ্যেণোপদেশঃ পারম্পর্যোপ- 

. দেশঃ. তত্র - ইতিহশব্দোহব্যয়ঃ 1 যদ 
ইতিহ বৃদ্ধৈরুত্ডৎ ইহ বটে বক্ষ গ্তি- 

এ,বস্মতীতি ।* ইতি এবংকপহ হন্তি গচ্ছভি 
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ইতিহ হনজনাদিতি ডঃ ইতিহশব্দাঁৎ 
স্বার্থে ফেবু এতিহ্ৃং। ইতি ভরতঃ ॥ 

পাঁরলৌকিকঃ (ভ্রি) পরলোকিসন্বন্ধী | যথা । 
দাঁনপাত্রমধমর্ণমিইহকগ্রাহিকোটি গুণিতহ 
দিবি দায়ি। সাধুরেতি হৃতৈর্যদি কর্তৃ 
পারলৌকিককুষীদনসীদং ॥ ইতি নৈষধ- 
পঞ্চমনর্গহ ॥ 

পারবতঃ ( পুং) পারাবতঃ। ইতি দ্বিরূপ- 
, কোষঃ | 

পারশবঃ ( পু ) শুদ্রায়াং বিপ্রতনয়ঃ | ইত্য- 
মরং॥ স তুনিমাদজাতিঃ। যথা । ত্রাক্মণা- 
দৈশ্যকন্যায়া মন্বষ্ঠো নাম জায়তে। নিষাদঃ 
শুদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ শুদ্র- 

কন্থায়ামুড়ায়|ং নিষাঁদ উতপদ্যতে যত 

ইজ্ঞান্তবেণ পাঁরশবশ্চোচ্যতে | তস্তোপ- 
নয়নসংক্কারনিষেধমাহ। স পারয়মেব শব- 
স্তম্মাৎ পারশবঃ স্মৃতং | ম জীবহ্নেব শব- 
ভুল্যঃ। ইতি মনুকুল্নুকভর্টো। ॥ পবস্ত্রী- 
তনয়ঃ। শন্্ং। ততু লৌহং। ইতি 
“মেদিনী £ পরশুজাতে তি 7 

পার্ক (পু) পাঁরসীকত । ইত্যমরটাকায়ঠং 
রমানাথঃ £ 

পারশ্বধঃ (পুহ) পরশ্বধধারী । পারশ্বধিকঃ। 
ইতি হেমচন্দ্রঃ ৪ 

পারশ্থধিকহ (পু) পরশুহেতিকঃ। কুঠার- 
ধারী তৎপর্বযায়ঃ | পারশ্বধঃ ২ পরশ্বধা- 
যুধঃ৩ । ইতি হেলচজ্দঃ ॥ 

পাঁরসিকঃ (পু২) পারসীকঃ 1 ইতি শজরহাঁ- 
ব্লী 

গারমী- (ভ্ী) পানভভাষ! । পারস্দেশভব- 

বিদ্যাদি। তদারভ্তদিনং' যথা । লা 
শ্লেষামঘাপূর্ববারেবতীভরণীদ্বয়ে | বিশাখা" 

ধেোত্তরাষাঁড়শতভে পাপবাধরে ॥ নরে 

স্থিরে স্চন্ররে চ প্রারসীমারবীং পঠেং। 
ইতি গণপতিমুহুর্তঃ ॥ 

পারদীকঃ (পু ) পারমীকদেশোদ্তবঘোটকঃ। 

তৎপর্ধযাযঃ। বানায়ুজঃ ২। ইতি বেছি 
দিত্যমরটীকাঁয়াং ভরতঃ ॥ পরাদনঃ ও 
আবট্টজঃ ৪1 ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ দেখ' 

বিশেষঃ॥ তৎ্পর্ধ্যায়ঃ। পারদিকঃ ২। 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ তদ্দেশোস্ভবে তরি 
পারান্ত্েণে়ঃ (রি) পরস্্রিয়াঃ হুতঃ। ইত 

মরঃ ॥ ৃ 
পারা (ভ্ত্রী) নদীবিশেষ: | সা তু পারিগার' 

পর্বতোন্তব1। ইতি মেদিনী ॥ 

পারাপতঃ (পু) পারাবতঃ বিজন 
রমানাথঃ ॥ 

পারাপারঃ ( পুং) পারাবারঃ | ইতি বি 
কোষঃ ॥ 

পারায়ণং (লী) সাকল্যবচনহ ॥ ইতামর॥ 
পারহ সমাপ্তিং অয়তে গচ্ছতি প্রাহোি 
পারায়ণৎ ননদ্যাদিহাদনঃ ॥ আর 
লিঙগ্াসটি্ছলিঙ্গেন সামানাবিকরণোহণি 
্ীবনেব পারায়ণং। যথা ধাতুপারাযণং। 
রহপারাযণৎ নাম লঙ্ষেতি মম দৈর্ধ 
লীতি ভট্টিঃ। ইতি ভরতঃ ৪1 পুরণ 

পাঠঃ। তত্র ভ্রীভাগবতপাঠাম্ুকেনো ধা! 
উপার্বহ্যাবাচ | স্ন্দৈদ্দশভিঃ রি 
ভ্ীমন্ভাগবতং প্রো । শুকভ্ছাবামন 
মহাপাজং পলঙিতত £ সে ন্ট 
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. ভগবন্ শ্রয়তে তত্র তত্র হ। তদ্যানুক্রম- | বানলিধ্যং'তত্র কুর্বতে ॥ এতত্তে কখিতং 
মিচ্ছামি শ্রোডুং তৎফলমেব,চ ॥ সদদী- 

, শিব উবাঁচ। সাধু পৃ্্মহাভাগে লোকে 
যু শ্রচরিষ্যতি। পারায়ণসিতি খ্যাত 
সনে মুক্তিপ্রদৎ নৃণাং॥ শুকস্যোক্তি- 

- ভ্রমেণৈৰ পঠেন্তাগবতত্ত বঃ। শআাবয়ে- 

০ 

সি 

চ্্গুযাদ্ধাপি তপ্যানস্তং ফলৎ ,ভবে ॥ 
কৃতনিত্রক্রিয়ঃ প্রাতঃ কুশহস্তঃ কৃতা- 

লন 1 দেবন্ধিজগুরনহা ধ্যাত্বা বিষ 
অনাতনৎ ॥ দৈপায়নং নমস্কৃত্য শকদেবঞ্চ 
ভক্তিতঃ | হিরণ্যাক্ষবধং যাবৎ প্রথসে- 

হহনি 'কীর্তয়েৎ? চরিত ভরতদ্যাপি 
দ্বিতীয়েহ্থ তৃতীয়কে ৷ দখনকামৃতস্যাপি 

: যত্কৃর্মাহ স্বয়ং হরিঃ ॥ চতুর্থদিবসে চৈব 

দশছে হরিজন্ম চ। পঞ্চমে তু পঠেদিদ্বানূ 
১ করুকসিগ্যা হরণাবধি ॥ ঘষ্ঠে চোদ্ধবসদ্যাদৎ 

সপ্তমে তু সমাপয়েহু। অধ্যায়ৎ প্রাপ্য 
এবিরমেন্ন তু মধ্যে কদাচন ॥ কৃতে বিরাঁমে 

মধ্যে তু অধ্যায়াদিহ পঠেৎ পুনঃ ॥ পঠে- 
দর্ঘৎ, বুধ্যমানঃ আবয়ে দ্বৈষঃবোভমে ॥ 
তত) ভু প্রামুখে ভূত! শৃণুযান্তভ্তিতত- 

পিরঃ। অধ্যায়ে ন্বর্ণমাষৈকৎ তথা দদ্যাচ্চ 

দক্ষিণাং ॥ সমাত্তো চ ততো ধেলুহ স্বর্ণ 

শৃঙ্গীৎ নিবেদয়েং। .কুর্য্যাচ্চি বৈষ্ণব 
হোম দাত্বভাঁন ভৌজয়েত্ততঃ ৮ এবং যঃ 

কুক্রতে দেবি গাঠৎ ভাঁগবতস্য তু। 
শ্রবণৎ আীবণীং বাঁপি স ইব্টাং গতি- 

যাপুয়াৎ | এত পীরায়ণৎ নাম সর্ববকাম- 

ফলপ্রদৎ ৪ পাঠকালে তু ভিদ্শা দুল 
তপোধনাঃ। পার্খদাশ তথা বিষ্োেঃ 

০ 

দেবি পারায়ণবিধানকং । বিষুঃপ্রীতিকরং 
পুণ্যৎ কিলুয়ঃ শ্রোতুনিচ্ছঙি ॥ ইতি 
পাস্মে পাতালখণ্ডে পারায়ণমাহাত্ের 

৭১ অধ্ায়ই ॥ % এ আপিচ। কুমার! 

উচু। অথ তে সংগ্রবক্ষ্যামঃ সপ্তহিগ্রহণে . 
বিধিং | সহায়ৈর্বন্ছভিশ্চৈব প্রায় সাধ্য! 
বিধিঃ শ্মুতঃ ॥ দৈবজ্ঞস্ত সমাহুয় যুহূর্তৎ 
পচ্ছ বন্্রতঃ ( বিবাহে যাঁদুশৎ বিভ্তং 
তাদৃুশৎ পরিকল্পয়েৎ॥ নভস্য আশ্বি- 

নোর্জো 'চ মার্গশীর্ধঃ শুচির্নভাঃ। এতে 

মাদাঃ কথারস্তে শ্োতৃণাং মোক্ষদূচকাঃ ॥ 
মামানাহ নির্ণঘ্ে যানি তালি ত্যাজ্যদি 
সর্ববথা  সহীয়াশ্চ ত এবাত্র কর্তব্যাঃ 

সোদ্যমাশ্চ যে ॥ দেশে দেশে তথ! যেয়ং 
বার্ভা প্রেষ্যা প্রযত্রতঃ॥ ভবিষ্যতি কথা 

চাত্র আগন্তব্যং কুটুখিভিঃ ॥ দুরে হরি- 
কথাঃ কেচিদ্দুরে চাচ্যতকীর্ভনাঃ। স্ত্রিষঃ 

শুদ্রাদয়ো। যেচ তেনাহ বোধে! যতো 

ভবে ॥ দেশে দেশে বিরভ্ঞা বে বৈষঃবাঃ 
কীর্তনোতৎুকাঃ 1 তেবেব পত্রৎ প্রেষ্যঞ্চ 

তলেখনমিতীরিতৎ সতাং সমাজে 

ভবিতা সপ্তরাত্রং সছুরলভঃ | অপুর্ব্বরল- 

রূপৈব কথ! চাত্র ভবিষ্যতি | শ্রীভাগবত- 

পীবুষকথান্থ রসলম্পটাঃ। ভবন্তশ্চ তদা 
শীগ্রমাযান্ত প্রেষতহপর়াঃ ॥ । নাবকাশিঃ 

কদাচিদ্বা দিলমাত্রং তখাঁপি ব11 সর্বপা 

গমনৎ কার্য ক্ষগোইটত্রে হুছুর্লভঃ 
এবযাঁকারণৎ তেযাং কর্তব্যং বিনয়েন 

চ। আগন্তকাঁলাং সর্ধেষাং বালস্থানানি 
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কল্পয়েৎ ॥ তীর্ঘে চৈব বনে চাপি গৃহে বা, 
শ্রবণং স্মৃতৎ। বিশাল বন্থধ যত্র 

 কর্তৃব্যৎ তৎকথাস্থলং ॥ শোধনং মার্জনং 

ভূমের্লেপনৎ ধাতুমণ্ডনং ৷ গৃহোপস্কর- 
যু্ৃত্য গৃহকোণে নিবেশয়ে ॥ অর্ববাক্ 

পঞ্চাহতে! হত্তাদাত্তীর্ণানি শ্রলেপয়েৎ। 
কর্তব্যৎ মগুপুৎ প্রোচৈঃ কদলীষণ্ড- 
মণ্তিতৎ ॥ ফলপুঙ্পদলৈবিশ্বক্ বিতানে চ 
বিরাঁজিতৎ | চতুর্দিস্ষু ধ্বজারোপে। বছ্- 

সম্পদ্বিরাজিতঃ ॥ উদ্ধং সপুব লোকাশ্চ 
কল্পনীয়াঃ বিস্তর । তেবু বিপ্র। বির- 

স্তাশ্চস্থাপনীয়াঃ গ্রবুধ্য চ ॥ পূর্ব্বং তেষা- 
মাঁদনানি কর্তব্যাণি যখোভতরং | বক্ত- 
শ্চাপ্রি তথ! দিব্যমাসনং পরিকল্পয়েৎ ॥ 
উদসুখো। ভবেদত্তা আতা বৈ প্রা 
দুখক্তদা | প্রাড্মুখোহথ  ভবেদ্বক্তা 
শ্রোতা চোদুখত্তদা ॥ অথবা পরবদিক্ | 
জেয! পুজ্যপুজকনধ্যতঃ । ০আত্ণানাগমহ | 

প্রোক্তে। দেশকালাদিকোবিদৈঃ ॥ বিরক্তো। 
বৈষণবো। বিপ্রো। বেদশীন্রবিগুদ্ধিমান্ 

দৃ্টান্তকুশলো ধীরো। বন্তা কার্ধোখতি- 
নিষ্পৃহঃ॥ 'অনেককর্বিভ্রান্তাঃ স্ণাঃ | 
পাবশ্ুবাদিনঃ ॥. স্কশান্্রকথোচ্চারে 

ত্যাজ্যান্তে যেখপ্যপখিতাঃ এ বত পার্ে ূ 
মমর্ধার্থনন্তত স্থাপ্যস্তথাবিধঃ । পতিত 

। 

] 

সংশষচ্েন্তা নোকবোদনতহপন্তহ  বন্া- 
ক্ষৌরহ শকর্তব্যহ দিনাদ্রাক্ ভ্রতাণ্তয়ে। 
অরুগোদন্েহেদী। নির্বত্য শৌচহ আ্ানহ 
সমাচন্রে ৪ মন্ডলঙ্গ প্রকর্তব্যহ তত্র 
স্থাপ্যো হরিস্তখা ইকাুল্িম্য অঙ্েণ , 

চরে পুজাবিধিং ক্রেমাু | প্রদক্ষিগনদ- 

স্কারান্ পুজান্তে স্ততিমাচরেত ॥ বংঘার" 

সাগরে মগ্নৎ দীনং মাহ করুণানিবে । 

কণ্মগ্রীহ্গৃহীতাঙ্গৎ মাযুদ্ধর ভবারণবাংঃ 

শ্রীমস্ভাগবতস্তাপি ততঃ পুজা গ্রযহতঃ। 

কর্তব্য বিধিন! শ্ীত্যা ধূপদীপসমহ্িতা॥ 

ততন্ত শ্রীফলং ধৃত্বা নমক্কারৎ সমাচরেং। . 

স্তুতিঃ প্রস্নচিত্তেন কর্তব্য কেবলং তার 
শ্রীমসাগবতাখ্যন্বুং প্রত্যঙ্গঃ কৃষ্চ এব 

ছি। শ্বীকৃতোহসি ময়! নাথ মুক্র্থং ভব 

সাগরে ॥ মনোরথো। মদীয়োইয়ং অফলঃ 

সর্ববথা তুয়া | নিধিগ্সেনৈ বর্তবো 
দামোহহং তব কেশব ॥ এবং দীনং ব্চঃ 

প্রোভু, বক্তারঞ্চাথ পুজয়ে। সংগৃ 

বন্ত্রভৃষাভিঃ পুজান্তে তঞ্চ সংস্তবেং॥ 

শুকরূপপ্রবোধজ্ঞঃ- সর্ববশান্্রবিশারণ | 
এতশুকথাপ্রকাশেন মদজ্ঞানং বিনাপয় £ 

তদখ্রে নিয়মহ পশ্চাৎ কর্তব্ঃ শ্রেযসে 

মুদ্রা। সপ্তবাত্রৎ যথাশক্তযা ধারখীয়ঃ রগ 

এব হি॥ বরণ পঞ্চবিপ্রাণাৎ কথা 

নিবৃভয়ে | কর্তব্যৎ তৈরের্পৎ ছা? 
শাক্ষরবিদ্যয়। | ত্রাঙ্গণান্ বৈধবান্ চান 

তথা কীর্ভনকারিণঃ। নত্থা প২৫ 

দৰ্া্থ্যহ স্বয়ঘানননাবিশেশ॥ লোকচিষঠ 

ধনাগারপুজচিস্তাচ্যুতশ্ড বঃ বথাচিন্া 

শুদ্ধমতিং সলভেহ ফলঘুতভমহ € আনুঘো 

দয়মারস্য সার্দৎ ত্রিপ্রহরাস্তকহ । রর 
লয়! কথা সধ্যক্ বীরকষ্িহ ভহীমহা রা 

কথাবিহানঃ কর্তব্যো বধ্যাহে ডে 
ছরং 1 ভহকপ্রাননুকার্যহ বৈ বীতিত, 
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বৈষণবৈস্তদা | মলমূত্রজয়ার্থং হি লর্খব- | -"অনপত্যো নোক্ষকাষঃ- শৃরুয়াৎ স কথা- 
. হারঃ হ্খাবহঃ । হবিষ্যান্নেন কর্তৃব্যে! 

হ্েকবারং কথাধিন!॥ উপোষ্য সপ্তরাত্রং 
বা৷ শক্তিশ্েৎ শুণুয়াত্দদ! 1১ ঘৃতপানং 

পয়ঃপানন কৃহা,বা শৃণুয়াৎ সথখহ ৪ ফলা 

, হারেণ বা শ্রাব্যমেকভক্তেন বা গুনঃ 1 

জুখসাধ্যৎ ভবেদ্বতু কর্তব্যৎ. শ্রবণায় 
সৎ ভোঁজনন্ত' বরং মুন্যে কথাশ্রবগ- 

- কারক । নোপবাসে! বরঃ প্রোক্তঃ কথা- 
'বিস্করো যদি ॥ সপ্তাহব্রতিনাং পুংসাং 

নিয়গান্ শৃদু নারদ। বিস্ুদীক্ষ/বিহীনানাৎ 
* নাধিকারঃ কথাশ্রবে ॥ ত্র্মচর্য্যমধ্স্থরিঃ 

পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনং । কথানমাণ্ডে৷ 
-তক্তিঞ্চসকুর্ধ্যান্সিভ্ৎ কথাত্রতী £ দ্বিদলং 
যধু তৈলঞ্চ গরিয্ঠান্সন্তঘৈব চ॥ ভাবছুষ্টং 

-পর্ধুষিতহ জহযানিত্যুৎ কথাব্রতী,॥ বৃস্তাকঞ্চ 

কলিঙ্গপ্* দগ্ধনন্ৎ মনুরিকীং | নিষ্সাব- 
- মাষিষাদ্যঞ্চ বর্দয়েন্ু কথাব্রতী॥ পলাখু 
লগুনহ হিনগুৎ মূলকৎ গৃষ্ধনন্তথা। লালিকা- 

১ লক্ষ ৈবচুদ্ত থ্রী ধ ক 

বৈষ্যবধিপ্রাণাৎ গুরুগোত্রতিনান্তথা | 

স্ত্রীরা জমহতাৎ নিন্দাং বর্জয়েচ্চ কথাব্রতী ॥ 

কামহ ক্রোধ মদ দান ম্সরহ লেইভ- 

মেব চ। দক্ভং মোহং তথ। দ্বেষং দুরয়েচ্চ 
কথাত্রভী ॥ রজন্বলাস্তাজযেচ্ছপতিত- 

ব্রাতকৈত্তথা 1 ভ্বিজছ্িড়ব্দবাহৈশ্চ ন 
বদেদবঃ কথাত্রতী ॥ সত্যহ শৌচহ দয়া 

মৌনহ মার্জনহ বিনযস্তথ।  উদারং 
মানধহ তদ্বহ কুর্যাদেবহ কথাত্রতী ঈ দরি- 

- ভ্রম ক্ষয়ী রোগী নির্রগ্যহপাপকর্মবান। 

! 

-মিমাহ ॥ অপুষ্প! কাঁকবন্ধ্যা চ বন্ধ্য! ঝা চ 
'স্ৃতার্ভকা।: আ্রবদঠীর্ভী চ'যাঁ নারী তয়া 
শ্রাব্যা প্রযত্রতঃ,গা এতেন ,বিধিন! দত্তং 
তদক্ষয়তরং ভবেৎ। অত্যতমাদিনা সপ্ত- 
কোটিবভ্ঞফলপ্রদা॥ এবং কৃত ব্রতবিধি- 
সুদবাপনমধাঁচরেৎ। তজ্জন্মাঙ্টনীব্রতবৎ 

কর্তব্য, ফলকাক্িভিঃ ॥ অবিঞ্চনেধু 

ভক্তেযু প্রায়ো নোদঘাপনাগ্রহঃ। শ্রবণে- 

নৈব পৃতান্তে নিামা বৈষবা বতঃ ॥ এবং 

লগ্বাহ্যন্েইশ্থিন্ সদাপ্ডে আোতিভিত্তদ] | 

পুস্তকন্ত চ বুশ্চ পুজা কার্ধ্যাতিভভিতঃ1 
প্রসাদস্তলসীমালা শ্রোতৃভ্যশ্চাথ দীয়তাং 

সদক্গতালললিত কীর্ভনং* কলীন্যতাহ 

ততঃ ॥ জয়শব্দো নমহশব্বঃ 'শঙ্খশব্দশ্চ 

শীয়তাং । বিপ্রেভ্যে। যাঁচকেভ্যশ্চ বিভ- 
" মনুপ্চ দীয়তাহ ॥ বিরক্তশ্চেন্ভবেত আোতা। 

গীতা বাচ্যা পরেহহনি। গৃহস্থশ্চেতদা 

হোমঃ কর্তব্যঃ কর্ম্মশান্তয়ে ॥. প্রতি 

এহঞ্চ জ্ভয়িন১দশ্স্হ্য চ ॥ প্ুন্ত 

দধি ষপিশ্চ তিলাদিমধুসহযুতৎ ॥ অথব! 

হবনৎ বুর্ব্যাদণায়ত্রা। হুনমাহিতঃ | তন্ময় 
তব পুরীণম্য পরমন্তান্ত তত্বতঃ হোমনা" 

শঙ্জৌ-বুধো হৌধ্যং ঘদ্যাত্রৎফলসিদয়ে ॥ 

নানাচ্ছিদ্রনিরোধার্থ২ৎ  নুযনতাবিক্যতা* 

খ্যয়োঃ |, দোষযেি শ্রশমার্থব্ পেন 

. সহক্রকহ | তেন হাণাৎ সফলত নর্ববৎ নাস্তা" 

. স্লাদধিকং যতঃ ॥ দ্বাদশ ত্রাহ্গণান্ পশ্চা 

€ভাজয়েন্সধুপায়নৈ:। দর্যাং গুবর্ণং ধেলু- 
ক ত্রতপূর্ণতৃধিয়ে £ শো পলন্রয়মিতহ 



গাঁরাব ২২৭২৬ গারাশ 

স্ব্ণসিংহং বিধায় চ।।, ত্রাস পুস্তষং 
* স্থাপ্য লিখিত ললিতাক্ষরং ॥ সং- 

পুজ্যাবাহনা দ্যৈস্তভুপচাঁরৈঃ সদক্ষিণৎ | 
বন্তভূষণগন্ধাদ্যৈঃ পুঁজিতায় যতাক্মনে ॥ 
আগারধ্যায় সীরদবা যুত্তঃ স্যান্তববন্ধনৈঃ | 
এবছ কৃত বিধানে চ সর্ববপাপনিবারণে | 

কলদৎ স্থাৎ পুরাণন্ত শ্রীমভীগবতং 
শুভছ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাঁধনং নাত্র 
অংশয়ঃ 1 ইতি তে কথিতৎ সর্ধবং কি 

ভুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ শ্রীমস্ভাগবতেনৈব 
ভক্তিমুক্িঃ প্রকাশিত । ইতি পাদ্মোত্তর- 

খণ্ডে শ্রীভাগবতমাহাত্স্যে ৬ অধ্যায়ঃ ॥ 
পাঁরায়ণিকঃ (পু) পাঠকঃ | ছাত্রঃ। পারা 

য়পতুরায়ণেত্যাদিন! ঠকৃপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ 
ইতি মিদ্ধান্তকৌযুদী ॥ 

পাঁরারুকঃ (পু) প্রস্তরঃ। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ 

পাঁরাবতঃ (পু) পারাবতি দেশে জাতঃ পক্ষি- 
বিশেষঃ। পায়রা ইতি ভাঁষা। তু 
পর্ধ্যায়ঃ । ছেদ্যক১ ২ কপোতিঃ ৩ রক্ত- 

লোচনঃ ৪1 ইতি রভসঃ ॥ পারাপতঃ € 
কলরবঃ ৬ অরুণলোচ্নঃ ৭ মদনকাকু- 
রব৮ কামী ৯ রক্তেক্ষণঃ ১০ মদন- 
মোহনবাখিলাসী ১১ কঙ্টীরবঃ ১২ গৃহ- 

কপোতিকঃ১৩। অন্য মাংসগুণাঃ। সি্ত্বং 
মধুবত্ব২। গুরুহং । শীতলত্বং | পিন্তাত্র- 

দাহনাশিত্বং। বল্যস্বং। বীর্ধ্যৃদধিদাতৃত্বং। 
ইতি রাজনির্ধন্টঃ॥ রসে পাকে সবাছুত্থং 
কষায়ত্বৎ । বিশদহঞ্চ । ইতি বাজবল্লুভঃ1 

তন্ডেঘো। বখা ॥ পাঁরাপতোইন্যো বন্দী 

র্ 

কায়ুকো. ঘুল্ঘুলারবঃ। পারাবতাঞ্সি 

পিচ্ছশ্চ জেয়ে! গলরবশ্চ সঃ॥ ইতি বা" 

নির্ধনটঃ | অর্কটঃ | তিন্দুকঃ। তি 

কেদিনী ॥/গিরিই॥ ইতি হেমচন্দ্ঃ॥ 

পারাবতপদী (ভ্ত্রী) পারাবতাডিঃ। নয় 

ফট্কী ইতি ভাষা । ইতি রদ্ুমান!! 

কাঁকজজ্বা। ইতি রাঁজনির্ঘন্ঃ ॥ 

পারাবতাডিবুঃ (পু) জ্যোভিগ্নতী 1 ই
 

মরঃ ॥ 

পারাবতাজ্বিপিচ্ছঃ (পুং) বঙ্গেশিয়গার 

বতঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পারাবতী (ভ্রী) গোপশীতহ | নদীভেক। 

লবলীফলং। ইতি মেদিনী ॥ 

পারাবারৎ (ক্লী ) তটদ্বয়ং ! ইতি মেদিনী। * 

পাঁরাবারঃ (পু ) সমুন্রঃ | ইত্যমরঃ 1 

পাঁরাবারীণঃ (ভরি) পারাবারে গচ্ছতি, ফ। 
পারাবারশব্দাৎ পীন্প্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

পারাশরৎ € ভ্রী ) পরাশরোক্ততিক্ুদুে। 

ইতি পারাশরিশব্দটাকায়াৎ ভরতঃ ॥ . 

পারাশরঃ (পুং ) ব্যাসদেবঃ ॥ ইতি শব 
বলী। পরাশরসন্বদ্ষিনি তরি ॥ 

পারাশরকপ্সিক: (পুং ) পারাশরকল্লাধাী। 
পারাশরকল্পবেতা। ইতি সিদধান্তকৌনী 

পারাশরিঃ (পু) বেদব্যাসঃ। ইতি ঘর 

পরয়োথঃ ॥ 

পাযশরী [ ন্] (পু) মর চতুর 
পরাশব্রেণ প্রোক্জিহ ভিক্ষুসুত্রেৎ 

যে পারাশরহ তথিদ্যতেহত্যাধায়নায়েডি 

নৈকাজাদিতি ইন্। ইত্যমরভরতৌ ! 
পারাশর্্যঃ (পুং) ব্যান: ইতি শবরহাবদী 



গারিজা ২২৭৭ “পারিজা 

পারিকাজী [ন্] (পু) তপন্বী। ইত্যমরঃ রঃ 

ম্বরী! ইতি হেমচন্দ্রঃ 
পারিজাতঃ ( পুং ) পারিভদ্রবৃক্ষঃ। হরতরুঃ। 

ইতি মেদিনী ॥ অস্োংপভিহরণে যথা। 

অনিত্যানুকৃতানুজে। 'দেবরাজো জনা- 
দর্নহ। যথাবশ পুজয়ামাস বহুমানপুরঃ- 

সরহ ॥ ততে! দদর্শ কুষেহিপি সত্যভামা- 
সহায়বান্। দেবোদ্যানালি সর্ববাণি ন্দনা- 
দীনি তম ॥ দদর্শ চ হুগন্ধা্যৎ মঞ্জররী- 

পুগ্তধারিণৎ | শৈত্যাহ্বাদকরং_ দিব্যং 
বালপল্নবশোভিতং ॥ মথ্যমানেহঘতে 
'জাতং জাতরূপময়ত্চৎ ॥ পারিজাতং 

, জগস্গাথঃ কেশবঃ কেশিসুদনঃ ঘ ত দৃষ্টা 
প্রাহ গোবিল্দৎ সত্যভামা ছ্বিজোততম। 
কম্মাম দ্বারকাদেষ নীয়তে কৃষঃ পাদপঃ ৪ 

ইত্থ্ক্ঃ স প্রহশ্থোনং পারিজাতং গরু 
অতি । আরোপয়ামাস হরিভ্তমুূর্বন- 

" চারিণং॥ ভোঃ শঙী দেবরাজন্ত মহিষী 
তৎ্পরিগ্রহৎ। পারিজাতং ন গোবিন্দ 

হ্ভঅর্থসি পাদপহ ৪ শনীবিভূষপার্ঘায় 
দেবৈরম্ৃতমন্থনে ॥ উৎপাদিতোহয়ং ন 
ক্ষেমী খৃহীহ্বেনহ গমিষ্যসি র অবশ্যমস্ত 
দেবেল্ছ! নিত্ততিৎ কৃষ্ণ যাশ্ততি | বজ্র 

দ্াতকরং শক্রমনুযাস্থান্তি চামরাঃ 

তদলং সকলৈর্দে বৈরবিগ্রহেণ ভবাচ্যুত। 
বিপাককটু যহ কম্ম ন তচ্ছহসন্তি 

পণ্িতাহ॥ ইত্যক্জে তৈরুবাচৈতান্ সত্য- 
ভামাতিকোপিনী॥ কা শ্রচী পারিজাভহ্া 
কোহযহ শা হরাধিপঃ ৪ সামা 
সকলোকানাহ ঘপ্টেহোহ্বতমন্ছমে | 

৬১ 

: চসমুপননঃ; সরা কন্মাদেকো শৃষ্াতি 
বাসবঃ ॥ বথা হ্যা যখৈবেন্দূর্যধা রীর্ববন- 
রক্ষিণঃ | সামান্যঃ অর্বলোকক্য পাঁরি- 

জাতল্তথা তরু5॥ তৃবাহুমহাগর্বা ক্ুণ- 

- দ্ধৈনং যথা শী | তত কথ্যতাঁঘলং - 
ক্ষান্ত্যা সত্যাহারয়তি ভ্রুমৎ 1 কথ্যতাঁং 

বৈ ভ্রুতং গত্থা। পৌলম্যাং বচনং মম! 

অত্যভামা বদত্যৈতদিতি গর্ধবোদ্বতাক্ষরং 
যদি ভ্বং দয়িতা ভর্ভ্যাদি বশ্যঃ প্ধিন্তব 

মন্তর্ভহ্রতো বৃক্ষং তত কারয় নিবারণং1 

ভানামি তে পতি শঙ্রৎ জীনাযি ভ্রিদশে- 

শ্বং পারিজাতং তখাপ্যেনং মানুষী 
হারয়ামি তে ॥ আ্ীপরাশর উবাচ | 

ইত্যুক্তা রক্ষিণো গন্ব! শচ্যা ভচ্র্থো- 
দিত শচী চোসাহয়ামাস শ্রুতার্থ। 
ত্রিদশাধিপং 7. ততঃ ' সমক্দেবানাং 
সৈল্তৈঃ পরিবৃত হরি: | প্রঘযে। পারি- 
জাতার্থমিক্ছ্রো বোধয়িভুং দ্বিজ ॥ ততঃ 

পরিঘনিন্ত্িংশগদাশূলবরায়ুধাঃ 7 বহীবু- 

ব্রিদশাঃ সন্দ্ৰাহ শৃক্রে বজ্জুকরে স্থিতি ॥ 

ততে। নিরীক্ষ্য গোবিন্দে। লাগরাজোপরি- 

স্থিত £ শক্রহ দেবপরীবারহ যুদ্ধায় 

সমৃপন্থিতং ৪ চকার শক্নির্ধোষং দিশঃ 

শব্দেন পুরয়ন্ ॥ সুমোচ চ শ্ররত্রাতং 

সহআরুভসম্মিতহ £€. ছিহ্গেহশ্ষবাণেরু 

শ্্রেবন্ড্রেু সহরহ £ জশ্রহি বাসবো বজ্ছ 

কুবঃস্চক্রহ হদর্শনহ 2 ততো হাহাকতহ 
সর্ব টৈলোকাহ ছিছমতম 1 বতুতা 

ধরো ছুট দেবরাক্ছনার্দনৌ ৪" ক্ষিণতৎ 
ব্হুমথেহ্েন জতাহ ভগবান হরিঃ। ন 



পীরিপা' ৬ পারিস 
পারিণাহৎ, [ত্রি) গুহোপকরণশয্যাসনকুণ | পারিপ্লবহ (ত্র) চল ইত্যমরঃ॥ আকুলহ। 1 

কটাহাদি। যথ!। অর্থপ্য সংগ্রহে চৈনাং 
ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ। শৌচে ধর্সে- 

হন্নপক্ঞাঞ্চ পারিণাহস্য চেক্ষণে ॥ ইতি 
মানবে ৯ অধ্যায়ঃ £. অন্য ব্যাধ্যা যথা । 

 পাবিণাহ্ৃস্য গৃহোপকরণস্য শয্যাসনকুণ্ত- 

. , কটাহাদেরবেক্ষণে এনাৎ নিযৌজয়েৎ। 

ইতি কুন্তুকভট্টঃ ॥ 

পারি রতথ্য। (শ্রী) সীমিকাথিতদবর্াদিরচিত, 

₹. পা্রিক! [ সিঁতী ইতি ভাষা । তণপর্ায়ঃ। 
বালপাশ্টা ২। ইত্যনরঃ 1 

পা/রিতোধিকং (ত্রি) আনতিকরং। পরি" 

€ তোষজনকদ্রব্যং | যথা । মমাঁপি চকু 
- শেখর শরাসনারোপণপ্রথমবাদিনঃ পাঁরি- 

তোধিকং ধারয়সি। ইতি যুরারিঃ | 
পারিভ্রুঃ (গুহ) সিহহঃ 1 ইতি হেমচক্জুঃ 1 
পারিপন্থিকঃ (পু) চৌরঃ । ইতি হেম- 
" চত্ঃ ॥ ্ 

পারিপাটাং (মী )পরিশা্াভাবঃ !পরিপাটা- 
শবকীৎ ভাবে ষ্যপ্রত্যয়ঃ॥ . 

পারিপাত্রঃ ( পুৎ ) পর্বতবিশেষঃ ॥ তৎ- 
পধ্যায়ঃ। পাঁরিযাত্রঃ ২1 ইতি শব্দরঘ্াঁ- 

বলী ॥ স তু বিদ্ধ্যস্য পশ্চিমে মালব- 

... দেশস্য সীনীপর্বতঃ ॥ 

পারিপাত্রবঃ (পু) পারিপাত্রপর্বতঃ | ইত্য- 

নরঃ 

ইতি মেদিনী ॥ 
পারিভদ্রুঃ ( পু) বৃক্ষবিশেষঃ | পাঁলিতা- 

মাদার ইতি ভাঁষা। তহুপর্ধটায়ঃ। নিম্ব- 

তরুঃ ২ মন্দারং ৩ পারিজাতকঃ ৪1 

ইত্যমরঃ ॥ রক্তকুহুমঃ ৫ কৃমিদ্নঃ ৬ “বহুত 

পুষ্পঃ ৭ রক্তকেসরঃ ৮1 ইতি রাজ-' 
নির্ঘন্ঃ॥ অস্য গুণঃ। অনিলশ্রেত্মশোথ- 
মেদঃকমিনাশিতং 1 অন্ত গু্পগগঃ $ 

পিতরোগকর্ণব্যাধিনাশিত্বং | ইতি ভাঁব- 

প্রকাশঃ ॥ নিশ্বরৃক্ষঃ। দেবদারু । ইভি 
এমেদিনী ॥ সরলবৃক্ষঃ । ইতি শবচজ্ছিকা ॥ 

পাঁরিতদ্রকঃ (পু) দেবদারুবৃক্ষঃ । ইত্য- 
মরঃ | নিশ্বর্ক্ষ£) কুঠৌষধে ক্লী॥ ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ॥ 1, , | 

পাঁরিভাব্যৎ (রী) বুষ্ঠৌষধং | ইত্যমরঃ | 
পরিভুবো ভাবঃ | জামিনী ইতি ভাষ1| 
বথা। সাক্ষিত্বৎ পাঁরিভাব্যঞ্চ দানং গ্রহণ 

মেব চ । বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুতর্নাবিভক্তাঃ 
পরম্পরৎ ॥ ইতি দায়ভাগঃ £ 

পারিভাষিকৎ (' ব্লী ) পরিভাষয়ার্থবোধকৎ 
পদং। যথা। তত্রাঁধুনিকসঙ্কেতঃ পরি- 

ভাষা তয়, অর্থবোধকৎ পদং পারি" 

ভাঁষিক । যথা শান্্রকারাদিসক্কেতিতনদী- 

বৃদ্াদিপদৎ । ইতি শক্তিবাদে গদা- 
ধরই 

পারিপাশ্বিকঃ (পুৎ) নট্যাঃ পার্খন্থং ॥ ইতি | পারিমাগুল্যহ ক্রি) পরমাগুপরিমাণহ | যথা 1 

হেমচল্জঃ ॥ পার্খববন্ী। যথা । মারঃ 
পিলুলে। দণুশ্চগাংশোহ গারিপান্বিকাঃ। 

ইত্যযরঃ ৪ ৮ 

পারিমাগুল্যভিঙ্গানাৎ কারপত্বসুদুহতহ | 

ইতি ভাষাপরিচ্ছদঃ £ 

প্ারিসুখিকঃ (তরি) পরিসুখেণ ভিষ্ঠভি যঃ! 



গার্ণঃ ২২৮১ পার্বণঃ 

পারুষ্যমনৃতঞ্ের পৈতহকাদি অর্বশঃ 1 
অসদ্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঞ্রয়ৎ স্যাচ্চতুবিধং | |- 
ইতি তিথ্যাদিতত্বং [ পরুষত্বৎ।ছুরববাক্যং। | ' 
“ইতি মেদিনী [ইন্দ্স্ত বনং ! ইতিবিশ্বঃ॥ 

- অগুরু। ইতি শব্দচন্ডদ্রিকা ॥ 

পাঁরুষ্যং (পুং.) বৃহল্পতিঃ। ইতি মেদিনী ॥ 

পারেরকঃ (পুহ ) খড়গঃ। ইতি শবমালা 
পার্ধটং (লী) পাং ২শু । ইতি হারাবলী ॥ 
পার্থঃ € পু ) পৃথিবীপাল:। গুঁথাপুত্রঃ 

অর্জুনবক্ষঃ | ইতি শব্দচক্দ্িকা ॥ 

পার্থক্য (ক্লী) পৃথকৃত্বৎ। পৃথক্ ইত্যন্ত ভাব 
ইতার্থে ফ্যপ্রত্যয়নিষ্পননং | 

পার্থবং (কী) পৃথুতা । পুখোর্ভীব ইতি ভাবার্থে 
. স্ঃপ্রত্যয়নিষ্প্নং 1 

পাথিবং (রী) তগরপুষ্পৎ ! ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
পাধিবঃ ( পুং) রাজা। ইত্যমরঃ ॥ শরাবঃ। 

- ইতি ত্রিকাগ্ডশেষঃ  গৃথিবীবিকৃতো ্ি 1 
ইতি মেদিনী.॥ : 

পাধিবী (স্ত্রী) সীতা । ইতি মেদিনী ॥ 
পার্পরঃ (পুহ ) যমঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

পার্ববণঃ (পু) যৃগবিশেষঃ। ইতি শব্দ 
চল্িকা ॥ অমাবশ্যাপর্ধবসামাগ্যয়োহ 

কর্তব্যশ্রীদ্ধং। যথা | অমাবস্তাং যু 
,.  ক্রিয়তে তত পার্বণমুদাহৃতৎ ॥ ক্রিয়তে 

- পর্বণি বা য্তৎ পার্ববণমুদ্াহ্তং ॥ ইতি 
ভবিষ্যপুরাঁণং [ পর্বণি 'যৎ ক্রিয়তে 

ইত্যনেনামাবাস্থায়াঃ পর্বস্বাভচ্ান্ধস্ত 
বৈদ্বিকপ্রয়োগাধীনযৌগিকত্থেন পার্ববণত্ব- 
প্রাণ্ত অমাবাস্যায়াৎ পৃথগতিধানিং তদমা- 
রাস্যাশ্রাদ্ধঘ্ঃ রূডিহার্থং -তেন পার্ববণেন 

৬২ 

« বিধানেনেত্যাদ যৌগিকমাঁনাবয়বশক্ঞ- 
পেক্ষয়া এক্যাঃ মযুদায়শক্ের্লঘৃত্বাং 

অমাবাস্যাপার্বিধাতিদেশো লভ্যতে ন তু 
পুপাষ্টকাদিপার্ববণধন্মীতিদেশঃ1. ইতি 

শ্াদধতত্ৎ 0% [ সামগানাৎ তস্য প্রয়োগো 

যথা । বিপ্রাপ্রাপ্ত্য। শ্রাদ্ধরূত৷ স্থখার্থৎ 

ক্রমসূচনৎ | শ্রাদ্পূর্বদিনে মাংসন্্রীত্যাগ- 
শচৈকভোজনং ॥ শ্রাদ্ধাহে দত্তকাষ্ঠস্য 
ত্তাগঃ আনৎ তথোষসি॥ বাম্যাস্যত্বং 

পাদশোচে বাত্বর্চা বিষ্চিস্তনং | তন্যৈ 

পু! যুল্যদানং পরহুম্বামিনেই্থবা | তৎ 
পিতৃভ্যশ্চাগদানং রক্ষাদীপরুশছিজাঃ ॥ 

শ্রা্ধানুজ্ঞ। চ গায়জ্রী দেবতাভ্য “ইতি 
ত্রিধা। স্ৃজ্জলপ্রোক্ষণং রক্ষাজলস্থাপন- 
মেকতঃ ॥ পূর্ব বিপ্রকরে তোয়ং কুশা- 
সনমনন্তরৎ | দক্ষিণে দেববিপ্রস্য পিতৃ- 
বিপ্রস্য বাঁমতঃ ॥ আবাহনার্ধ্যে কযুজঞ্চ 
ততো গন্ধাদিপঞ্চকং | -এশানীক্রমতো। 

রেখা প্রাণ দেবমণ্ডলে ॥ নৈধতী- 
জ্রমতো। রেখ! দক্ষাগ্রা! পিতৃমগ্ডলে ॥ 

পাত্রাণাং তেষু বিন্যাসে! হোমপ্রশ্মোহগ্রি- 

হোমকহা হতশেষপ্রদানঞ্চ পাঁত্রালভ্তোহঙ্গ- 

বেশনং । ইদমিত্যঙ্গলেঃ ক্ষেপন্তৃষ্টীং 
দৈবে যবন্য চ 1 পিত্রে মন্ত্রে নিঃক্ষেপ- 

স্তিলন্যাপহতা ইতি । বধুনোইন্নে চ 
নিহক্ষেপো গায়ভ্য্যান্তির্পস্ততহ 1 মধু 
বাতা. তৃচা চৈব মধুশবত্রয়েণ চ । 
অন্গাভিমন্ত্রণৎ তস্য দানং জলনিবেদনং [ 

গায়জ্যাদিত্রিকজপোইপ্যন্নহীন্গপত্তথা ॥ 

. দ্বিজাভাবেহপি তৃপ্ত্যর্থং গায়জ্যাদিত্রিকস্য 



পাশ তঃ ই২৮ত গাখতু 
-- পুজিকা 1: ইতি মেদিনী ॥ দ্রৌপদী,। 

- জীবনী ইতি বিশ্ব ॥ সৌরাইরমৃতিকা ।* 
াথতী় (কি) পাস পরতো তব? ॥ 

* ইতি সিদ্ধান্তকৌসুদী ॥ * ..... 
ইতিত্রমালা ॥ ্ষুদ্রপাষাণভেদাঁ। ধাতকী। 1 পার্থপরিবর্তনৎ' (লী) কট্দীনং' কর্ণিকা- 
দৈংহলী । ইতি রাজনির্ধন্টঃ 

পার্কভীনদ্দনঃ (পুং) কার্তিক ॥ ইত, 
-মরত ॥ 

'পাব্বতীয়কুমারঃ (গু) পরত 1 যখা। 
স্থানুশাখবিশাখাশ্চ নৈগমেয়ন্তথৈব চ। 
পার্ববতীয়াঃ কুদারাশ্চ চত্বারঃ, পরি- 
কীন্বিতাঃ ॥ ইত্যমিপুরাণং 

পার্কতেয়ং (কী) সৌবীরাজনহ | ইতি শব্দ- 
চক্দ্িকা॥ : -7.- 

রবে: (পু) সুর্াবর্তবক্ষঃ। সুলচিয়া 
ইতি ভাঁষ৷। ইতি রত্রমালা | পর্কাত 

- জাতে ত্রি॥ 

পাশবঃ (পুং) রা: পশুদা 
... সুধ্যতে ইত্যর্থে ফপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ 1 - 
গার্খং (কৌ পুহ ) কক্ষাধোভাগ: ॥ পাশ নি 

7. ভাষা | ইত্যমরঃ] 

পার্খ, (কী ) চক্রোপান্তং । পশুগিণঃ। 
- পার্থাস্থিসমুহঃ।'ইতি মেদিনী 

পার্থ: (পুহ) জিনঃ। সমীপে 'ভ্রি।. ইডি 

- হেমচন্দ্রঃ ৮1 
পার্খকঃ (তরি) শাঠ্যেন টির যথা! 

হুস্তত্য1 বিশবান্বেষী পার্খবকঠ স্গিজীবক। 
ইতি হেমচন্দ্রং ॥ স্বার্থে কে পার্ার্ধো- 

ইপি চি 
পন ভি পা ইভারি। 

সর্বববিভক্তেত্তসিবিধানাৎ € ইতি নং. 
কষপ্তসারব্যাকরণৎ হ.. 

! পরিবৃত্তিঃ ।: পাশফেরাণ' ইতি. ভাষা। 

: শ্রীহরেঃ -পার্খপরিবর্তনোগদবো যথা | 
- ভাদ্দরস্য শুব্ৈকাদশ্যাঁং, শয়নোৎসববহ 

প্রভোঃ। কটিদানোৎসবহ কুর্বযাদৈষবৈঃ 
সহ বৈঞ্ণবঃ ॥ "তথা ,চ ভবিষ্যোতরে। 
প্রাপ্ডে ভাঙ্রপদে মামি একাদশ্যাং সিতে, 

“* হহনি"। কটিদানৎ তবেদ্বিষেগর্মহাপাতক" 
শনং ॥ জলাশয়ান্তিকং নীত্ব! সংপুজ্যা- 

ভ্যর্ভযচ প্রভুৎ | কর্ণিকাপরিরৃত্তিঞচ 
দক্ষিণাঙ্গে গ্রকল্পয়েৎ ] অস্য ব্যাখ্যা। 
শয়নোৎসবাৎ কথক্চিছিশেষমনুবাদিপূর্ববকং 
লিখতি। জলেতি তরিভিঃ কর্ণিকায়াঃ কট্যাঃ 
পরিরৃতিৎদর্ষিণ!ঙ্গে প্রকলয়েদিতি পুর্কহ 

বামাঙ্গেন হপুপ্যাধুনা দক্ষিণাঁজেন শায়য়ে- 

- দিত্যর্থঃ । তৎকালবিশেষশ্চ ' পূর্ববমেষ 

নিণীতোহস্তি। অভ্যর্থনামন্ত্রঃ। দেবদের 

জগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞরন। কটিদানং 
কুরুতধাদ্য মাসি ভাত্রুপদে শুভে ॥ মহা- 
পুজাৎ ততঃ কৃত্ব! 'বৈষ্ণবান্ পরিভোষ্য 

চ 1 দেবং স্মমন্দিরে 'নীত্বা যথাপুর্ববং 

-নিবেশয়েৎ ইতি শ্ীহরিভক্তিবিলাে 
১৫ বিলাসহ ॥ 

পার্থপিপ্ললহ (ক্রী ) হরীতকীবিশেষঃ। গজহড় 

. ইসি হিন্দীভাষ ইতি ভাবপ্রকাঁশঃ | 
পার্থভাখঃ (গুহ ) পঙ্ষভাগত ॥ হন্তযাদেহ 

পার্থদেশঃ। ইত্যমরহ্। 7৩ 

পার্থশুলঃ € পুহ জী 3 শুলরোগবিশেষঃ ॥ 



পার্বণঃ ২২৮২ গার্থতী 
চ॥ পুণ্যাখ্যানস্য চ জপঃ সতিলপ্রোক্ষিতে 
কুশে। অগ্রিদগ্ধেতিমন্ত্রাভ্যাং সতিলাম- 
নিবেদনং ॥ হস্তক্ষালশ্চাচমনং হরিস্মৃতি- 

জলস্য চ। পিত্রাদিক্রমতো দানং গায়- 

জ্যাদিজপঃ পুনঃ শেবান্গপিশুয়োঃ প্রশ্থো 
নিহন্মীতি চ মশুলে। অপহতানিহম্মিভ্যাং 

রেখায়ুগ্ৎ পিতৃক্রমাহ ॥ আস্তরো! দেবতে- 
ত্যস্য জপ আবাহনং তিলৈঃ । অবনে- 

জনদানঞ্চ অধুবাঁতা নধুত্রয়ৎ ॥ অক্ষম্নমমী 

পিগদানৎ দর্ভলেপাপঘর্ষণৎ । আচমন 

স্মৃতির্বিষেঃ পাত্রক্ষালীবনেজনং ॥ অন্রে- 
ত্যাদিজপো, বামাবর্তেনোদযুখস্ততঃ । 

আব্ত্যানীজপশ্চৈব শ্বাসত্যাগোহঞ্জলি- 
সতত ॥ নম ইত্যাদিকজপো। বাফোদানঞ 
পুজনহ । বসন্তায় জপশ্চৈব দ্বিজাগ্রভুমি 
সেচনং ॥ দৈবাদিত্রাহ্ধণে দানহ জলাদি- 
ত্রিতযস্য ৮ শিব! ইত্যাদিনাক্ষযামঘোর! 

গ্রোত্রমিত্যপি ॥ সপবিত্রকুশাঃ পিণ্ে 
স্থধাবচনমুর্জলহং । ল্াব্জোথানং পিতুঃ 

পক্ষে দক্ষিণাদানমগ্রতঃ £ বিশ্বেদেবাশ্ 

দাতীরো। দেবতেন্ডিজপক্ড্িধা । বিসর্জনহ 
বাজ ইতি আমাবেতি প্রদক্ষিণৎ ॥ 
অন্নাদেঃ প্রতিপত্তিশ্চ বামদেব্যজপন্্িধা। 
দীপপ্রচ্ছাদন হন্তক্ষলমাচমনে তথা £ 

'লচ্ছিদ্রবাচনহ বিষুচল্মহণহ শেষভোজনহ । 
উপব্যসদিনে আপহ সাংসেতরাশিতা- 

ব্রতে হ তদ্দিনে মৈধুনত্যাশঃ শান্ধরচ্াদ্ধ- 
, ভোজিনোঃ ॥ কহ যজুযাহ বিশেযো ঘা 

'আন্তরো দেবত্াভ্যশ্চ ভিলপুষ্পলৈ- 

যত অবনেজনপিতে। চ হক্তালেপপেন 

ঘর্ষণং ॥ হস্তক্ষালশ্চাচমনহ বিষ্টোঃ সং" 
স্মরণায় €বৈ ॥ অব্রেত্যাদিজপো থামা" 

বর্ভেনোদসুখস্ততঃ ॥ আত্বত্যামীজ পশ্চৈব 

শ্বাস প্রত্যবনেজনৎ। নীবীবিজ্রংসনক্ৈব 
তখৈবাচমনদ্বয়ং 1 নমো বঃ পিতরঃ হুক্না" 

য়েত্যাদিকষড়গ্রলিঃ |" খতুনত্যর্থমেবায়ং 
বাসঃ পিগুপ্রপুজনং 1 দৈঝাদিব্রাঙ্মণে 
দান জলাদিত্রিতয়স্য চ। শিব] ইত্যা- 
দিনাক্ষয্যঘঘোরা গোত্রমিত্তপি | দাঁতারো- 
হয়ঞ্চনঞৈব এতাঃ সত্যাশিষোইত্তিতি। 
সপবিভ্রকুশাঃ় পিশে স্ববাবাচলঘুভলিং ॥ 

আত্মাণঞ্চেব পিগানাং তেযামুতোলন- 
সততঃ। স্যুজোথানহ পিতুঃ পে দক্ষিণা? 

দানমগ্রতঃ ॥ বিশ্বেদেবাশ্চ শ্রীয়স্তাহ টৈবে 
বা জলনিত্যপি | বিসজ্নং বাজ ইতি 
আমাবেতি প্রগক্ষিণৎ £. অগ্যৎ সর্ববং 

সমানহ । ইতি শ্রাদ্প্রয়েগতত্বহ ॥ 

পার্বরতঃ ( পুং ) মহানিন্বঃ। ঘোড়ালিম্ ইতি 
ভাষ!। ইতি রহ্মাল। ॥ পর্কৃতনন্বপ্িনি 

তরি 

পার্বতী (্ত্রী) দুর্গা । ইত্যমরঃ £ সা! 
হুপতির্থ1। ভিথিভেদে কল্পেভেদে পর্থ 

ভেদ প্রভেদতঃ । খ্যাতো। তেষুচ বিখ্যাত 

পার্বতী তেন কীর্তিতা ॥ সহোতৎসববিশে- 

ষ্শ্চ পর্বাস্থিতি শ্রবীহিতহ | তপ্যাধি- 

দেবী যা সা চ পার্বতী পরিকীতিহ। ॥ 
পর্বাতস্য হুতা দেবী সাবিত চ 

পর্রতে । পর্কৃভাধিষঠাহবদেষী পার্ধহী 
তেন কীর্তিভা হ ইত্তি প্রকৃতিতে র্গেছ 
পাখ্যানে ৫৪ অধ্যায়ঃর শলিকী। গোপাল 



পাশ্বতঃ - ২৮৩ পশু 
- পুজ্িকা 1 ইতি মেদিনী 7 দ্রৌপদী, 

জীবনী । ইতি বিশ্বঃ ॥ সৌরাষ্্রমৃভিকা। * 
পার্খতীয়: (ত্রি) পার্সন্থন্ী। পারতো ভবঃ। 

“ ইতি সিদ্ধান্তকৌযুদী ॥ [ও 
ইতিরত্রমালা॥ ক্ষুত্রপাধাণভেদা। ধাতকী।] পার্থপরিবর্তনং; (লী) কটিদানং। র্ষিকা- 
সৈংহলী ॥ ইতি রাঁজনির্ঘন্টঃ 

পার্কতীনন্দনঃ (পুং) কার্তিকের ॥ ইন 
মর 

স্পার্ববতীয়কুমারঃ ( হারা জা 
স্থানুশাখবিশাখাশ্চ নৈগমেয়স্তঘৈব চ। 
পার্বতীয়াঃ কুমারাশ্চ চত্বারঃ' পরি* 

কীন্তিতাঃ | ইতাযরিপুরাণং ॥ 

পার্ববতেয়ং (রী) লৌবীরামনং 1 ইতি শব্দ- 
. চক্দ্িকার : 71 
পার্ববতেয়ঃ (পুং) টু সুচি 
- ইতি ভাষা । ইতি রত্বমালা পর্বত 
“জাতে তরি 

পার্শবঃ (গুহ) দা 1 
যুধ্যতে ইত্যর্থে ফপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 7 

পার্থ (রীপুহ) বক্ষাধোভাগহ। পুশ তি 
" ভাষা । ইত্যমরঃ ? 

পার্খং € কী) চক্রোপান্তং | পশুগ্ণঃ। 

- পার্থান্থিসদুহঃ1'ইতি মেদিনী £ - 
পার্খঃ (পুত) জিনঃ॥ সবীপে ত্ি।, ইতি 

” হেমচন্দ্রঃ ৮1 
শার্খকঃ (ত্রি) শাঠ্যেন বিভবান্বেষী যথা । 

কুস্থত্যা বিভবান্বেষী পার্খ্বকঃ সন্ধিজীবকঃ। 

ইতি হেমচন্ত্রঃ ॥ ন্বার্থে কে পার্ার্থো- 

হপি॥ লু 

পর্ুনা 

পরিরৃত্তিঃ |: পাশফেরাণ ইতি ভাষা। 
শ্রীহরেঃ পার্বপরিবর্তনো্দবো যথ। | 

- ভান্দ্স্য শু রৈকাদশ্যাঁং. শয়নোতৎসববহু 
- শ্রভোঃ। করিদানোৌুসবং কুর্ঘযাদ্বৈফবৈই 

সহ বৈষ্ণবঃ ॥ -তথ! চ ভবিষ্যেত্তিরে। 
প্রাণ্ডে ভান্রপদে মাসি একাদশ্যাৎ সিতে, 

"-* হহনি। কটিদানং ভবেদ্ধিষ্ঞোর্মহাপাতক- 
নাশনং | জলাশয়ান্তিকৎ নীত্বা সংপুজ্যা- 
ভ্যঙ্্য“চ প্রভুং ! কর্ণিকাপরিবৃত্তিঞ্চ 

দক্ষিণাঙ্গে প্রকঙ্গয়েৎ ॥ অন্য ব্যাখ্যা ॥ 

শয়নোৎসবাৎ কথকঞ্চিদ্বিশেষমন্ুবাদপর্ববকং 

লিখতি। জলেতি ভ্রিভিঃ কর্ণিকায়াঃ কট্যাঃ 
পরিবৃতিৎদক্ষিণাঙ্গে প্রকলয়েদিতি পুর্ব 

বামাঙ্গেন সুণ্ডস্যাধুন। দক্ষিণাঙ্গেন শায়য়ে- 

- দিত্যর্থ* । তহকালবিক্টেষশ্চ পুর্ববমেব 
নিরণীভোহস্তি | অভ্র্থনামন্ত্ঃ ৷ দেবদেব 
উগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞ্ন। কটিঘানং' 

ফুরুত্বাদ্য মাসি ভান্রপদে শুতে 1 মহা” 
পুঁজাং ততঃ কৃ] ই পরিতভোষ্য 
চ | দেবং ব্বমন্দিরে নীত্বা যথাপুর্ববং 

, নিবেশয়ে ॥ ইতি রানের 
১৫ বিলাসঃ 1? ২ ০ 

পার্থপিপ্ললং (কল) হরীতকীবিশেষঃ 1 গলছড় 

, ইতি হিঙ্গীভাঘা। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
পাঙ্থতং [স্] ব্য পারা | পার্খে। ইত্যাদি পাখভাগঃ (গুহ) পক্ষভাগঃ । হ্তযাদেঃ 

মারি রিনি ॥ ইতি- বং 

ক্ষিগুমারব্যাকরণং ₹.. ০ 
পার্থদেশঃ। ইত্যমরঃ : 

পর্বঃ (পুত লী হুরযোগবিশেষ: " 



রে 

রে ও ২২৮৪ গালঘুঃ 

তক্তৌষধহ। যথা । শতপুগ্পা ,দেবদারু | পাঞ্চিগ্রাহঃ (পু) পৃষ্ঠতঃ শক্র 
শালপণী” বচাগুরু | কুষ্ঠং মাসী সৈন্ধ- 

" বঞ্চ পলমেকং পুনর্মব! ॥ পাঁনে নষের 

তথাভ্যক্ষে তৈলমেতৎ প্রদাপয়েৎ । 
চ্ছুলং পার্থশূলঞ্চ গগডমালাঞচ নাশয়েছ ॥ 

ইতি গারুড়ে ১৮৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

পার্থন্থঃ, (পু) পার্থস্থিতনটঃ। ইতি হেষ- 

চন্দ্রঃ ॥ সমীপন্থিতে তরি ॥ 
পার্ান্থি (ক্লী ) শরীরপার্থস্থিতাস্থি ! পঁজর! 

ইতি ভাষা । তত্পর্যায়ঃ। পর্কা! ২। 
ইত্যময়ঃ ॥ 

পাশ্বিকৎ (ত্রি) পার্থস্যেদৎ ৷ পার্থজাঁতহ ॥ 
পার্খশব্দাৎ ঝিকপ্রভ্যয়নিষ্পন্নৎ ॥ 

পার্শবকাদশী (্ত্রী) ভাত্রশুরৈকাদশী | তদ্- 
বিবরণৎ পাঁর্থপরিবর্তনশব্দে দ্রইব্যং ॥ 

পার্থোদরপ্রিয়ঃ (পু) কর্কটঃ। ইতি হেম- 
চক্দ্রঃ ॥ 

পার্ধতী (্ত্রী) দ্রৌপদী । ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 
পর্ধেদঃ (ত্রি ) পারিষদঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

পার্ষদ্যঃ (ত্তি) পার্ধদঃ1 ইতি ভরতঃ ॥ 

পাঞিঃ (পুহ জী) গুল্ফ স্াধোভাগঃ ॥ পাদ 
শস্থাধরঃ ॥ গোঁড়ঘুড়া ইতি গোঁড়ারি 
ইতি চ ভাষা । ইত্যমরঃ ॥ স তু গর্ভ 
মাসছয়েন ভবতি। ইতি স্বখবোধঃ1 সৈশ্কা- 

পৃষ্ঠৎ। ইতি মেদিনী॥ পু 1 ইতি 
হলায়ুধঃ ॥ জিগীযা | যথা। সৈম্যপৃষ্ঠে 

পুমান্ পাঞ্চিঃ পশ্চাহ - পদজিন্গীযয়োঃ । 
ইতি বত্রকোষঃ ] 

পাফিঃ (ক্ত্রী) উন্মদবনত্রী। ইভি মেদিশী ॥ 
. 8. জুম্তী) ইতি ধরণিঃ ৪ 

২ শক্রজয়ো- 

দ্যতস্ত  বিজিগীষোত্তৎশক্রপক্ষপাতেন 

পাঞ্চিং পশ্চাৎ পদং গৃহ্কাতি যাতি যঃ। 
ইত্যমরভরতো। ॥ 

পাঞ্চিত্রং (ক্রী ) পশ্চাৎ রক্ষকসেন1। আঁতো” 
হনুপসর্াৎ ক ইতি সুত্রেণ পাঞ্চিশব্দাং 

ভ্রৈজ্ধাতোঃ কপ্রত্যয়নিপন্নং | ইতি 
সিদ্ধান্তকৌমুদ্রী ॥ 

পাল ক রক্ষে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ॥ ক 
পালয়তি ৷ হ্রম্ববতৈবেষ্ট্সিদ্ধে দীর্ঘিণো- 

হুপি পাঠঃ । কানুবন্ধান|মিদানুবন্ষবৎ ০৫, 

রনিত্যতাঁৎ বোধয়তি । তেন পাতি 
পলতি ইত্যপি সিদ্ধং ॥ ইতি দুর্গা, 
দাস: ॥ 

পালঃ (পুং) পতদ্গ্রহঃ | পিক্বান্ ইস্তি 

ভাষা! ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ পালকে খ্রি 
যথা! দিবাবক্তব্যতা পালে স্নাত্রো স্বামিনি 

তদৃগৃহে। যোগক্ষেমেহশ্যথ! চেভু, পলো! 

বক্তব্যতািয়াৎ 1 ইতি মনুঃ ॥ 

পালকঃ (পুই) ঘোটকরক্ষকঃ ॥ তঙপর্ব্যাযঃ | 
অশ্বরক্ষঃ ২ বল্লভঃ ৩। ইতি জটাধরঃ ॥ 

চিত্রকরৃক্ষঃ | ইতি রাজনির্ঘন্ট ॥ পালন" 

কর্তরি ত্রি। যথা | গোঁপালকে! গবাং 

গোঠে যস্ত ধুমৎ ন কারয়েহ। মক্ষিকাণ 
লীননরকে মক্ষিক!ভিঃ স ভক্ষ্যতে ॥ ইভি' 
প্রায়শ্চিভততৃহ ॥ 

পালকাপ্যঃ (পুহ) সুনিবিশেষঃ | তত্পর্্যায়ত। 

করেণুহঃ ২1 ইতি হেসচম্দ্রঃ ৪ বশ 
স্তরিঃ। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ £ 

পালছঃ € গুহ) ছত্রা ( ইত্রমরঃ [ 



গালাশঃ ২২৮৫ 'গাঁবকঃ 

ভাঁষ! । ইতি মেদিনী॥ . 

' পালছ্বী (জী) কুন্দুরুনামগন্ধদ্রব্যৎ | ইত্য- 
মরঃ | শৃকভেদঃ। পাঁলড ইতি ভাষা। 
অন্য গুণাঃ! কফপিতবাতবিবন্ধনাশিত্বহ! 

" দ্ক্ষত্বঞ্চ। ইতি রাজবলভঃ ॥ 

পালক্ষাৎ (কী) শাকভেদঃ'। পালঙ, ইতি 

ভাষা । তৎপর্যযার়ঃ । পলক্যা ২ মধুরা ৩ 

ক্কুরপত্রিকা-৪ স্ুপত্রা ৫ সসিপ্পত্র। ৬ 
আদীণ। ৭ শ্রীস্যবল্লভ| ৮ অস্য গুণাঠ।। 

ঈযৎ কটুত্বং ॥ মধুবত্বং 1 পথ্যত্ব | 
শীতলত্বৎ । রক্তপিভহবত্বং ॥ শ্রীহিত্বং 

পরমতর্পনত্্চ । ইতি রাজনির্ঘন্টই ॥ 
পালঙব্া (ত্্ী) কুন্দুরঃ। কুন্দুরুখোটা ইতি 

ভাষা । ইত্যমরঃ ॥ পালস্কশীকঃ | তহ- 

পর্য্যায়ঃ ॥ বাস্তকাকার। ২ ছুরিক ও 
চীরিতচ্ছদা ৪ | অনা। গুণাঃ। বাতলত্বং। 

শীতত্বং। শ্লেক্ষলত্বৎ। ভেদনত্বৎ | গুরুত্বং। 

" বিষস্তিত্বং | মদৃশ্বাসপিত্তরক্তবিষাপহ- 
। ত্বঞ্চ । ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
পালনং (রী) সদ্যঃএ্রদৃতায়া গোঃ ক্ষীরং | 

ইতি শব্দচন্দ্িকা ॥ রক্ষণৎ । যথা! | অভি- 

. থেকাদিগুণযুক্তস্য রাজ্জঃ প্রজাপালনং 
পরমো ধর্ম: | ইতি মিতাক্ষর! ॥ 

পালাশৎ (নী ভাটি লিড 
ভাষা । ইতি রাজনির্ধন্টঃ 1 

পাঁলাশঃ (পু) হরিঘর্ণঃ | তথর্ণবিশিষ্ট 

পল্গাশবৃক্ষপন্বদ্ষিনি চ তি 1 ইত্য- 
মবঃ ॥ - 

৬ 

ীলঙ্কঃ ( পু ) শল্লকী । শাকভেদঃ। পাঁলঙ্ | পালাশষণ্তঃ ( পু )-মর্গবদেশঃ | 

ইতি ভাষা । প্রাজিপক্ষী | বাজ ইতি] 
ইতি শব্দ- 

রতাবলী ॥ পলাশসমৃহ্চ ॥ 

পালি: [্্ী) কর্ণলতা গ্রং । আশ্রঃ ! পড্ক্তিঃ। 

অন্কগ্রভেদঃ। ছাঁদ্রাদিদেয়ৎ | - ইতি 
মেদিনী ॥ যুকা। জাতশ্রাশ্রন্্রী। প্রান্তঃ। 
সেতৃঃ । কল্পিতভোজন্ং । প্রশহস! | উৎ- 
সঙ্গ (গ্রন্থঃ । ইতি হেমচক্ুঃ ॥ 

গালিক। (ভ্ত্রী) অশ্রিঃ1 ইতি শব্দরদ্রাবলী ॥ 
কর্ণপত্রৎ 1 ইতি শব্দচন্সিকা। ॥ দধ্যাদি- 

চ্ছেদনী | তৎপর্যযাঘও। কুন্তলিক! ২ । 

ইতি হারাবলী ॥ 

পালিতঃ (তরি) রক্ষিতঃ। যথা । চিত্রলেখা তমা" 

জায় পৌন্রং কৃষ্ণস্ত যৌগিনী। ঘযৌ বিহা* 
য়সা রাজন্ দবারকাং কৃষ্ণপাঁলিতাং॥ ইতি 
শ্রীভাগবতীয়দশমন্বন্ধে ৬২ অধ্যায়ঃ ॥ 
কায়স্থস্য পদ্ধতিবিশেষশ্চ ॥ 

পালিন্দং (পুং) কুন্দুরুকঃ। ইতি রাঁজ- 
নির্ধন্টঃ ॥ 

পালিন্দী (ভ্ত্রী) শ্টাগালতা | ইতি রত্বমালা ॥ 
পালিভ্ধী। দ্রিব্তা । ইতি দ্বিরপকোষঃ ॥ 

গালিঙ্ী (ত্ত্রী) কষ্তত্রবূত। | ইত্ামরঃ ॥ 
পালী (ত্ত্রী) যুকা। সশ্মশ্রুযোধিৎ ! ইতি 

মেদিনী ॥ শ্রেণী। ইতি শবকরভ্তাবলী ॥ 

. স্থালী॥ ইতি শব্দচন্ড্রিকা 
পাবকঃ (পুৎ ) অগ্রিঃ। ইত্যমরঃ॥ বৈদ্য- 

তাগ্লিঃ। যখ।1 পাঁবকঃ পবমানেশ্চ শুচি* 
- প্লমিশ্চ তে ভ্রয়ঃ । নির্থ্যঃ পবরমানঃ 

স্যাদৈছ্যাতঃ পাবকঃ ম্যতঃ ॥ যশ্চাসে। 

তপতে সূর্ধযঃ শুচিরগিত্বসে স্থৃতঃ। ইতি 
কৌন্মে ১২ অধ্যায়ঃ 2 স চ ভ্রহ্ধণেো 
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মানসপুজাদভিমানিনামকাগ্ণেঃ স্বাহায়াঘ 

জানঃ | যথা । যোইসাবগ্লিরভীমানী শ্ৃতঃ ' 
স্বায়জুবেহস্তরে | ব্রহ্গণো মানসঃ পুত্র 

*স্তম্মাৎ স্বৃহা' ব্জীজনত ॥ পাঁবকং পব- 

মানঞ্চ শুচিরগিশ্চ যঃ স্বৃতঃ 1 ইতি 
মাহস্তে ৪৮ অধ্যায়ঃ ॥ * ॥ সদাঁচারঃ। 

বহ্ছিমন্ঃ | চিত্রেকঃ। ভল্লাতকঃ | বিড়ঙ্নঃ। 

ইতি মেদ্িনী ॥ শোধয়িতৃনরঃ। ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥ রক্তচিত্রক। কুন্ৃস্তঃ। ইতি 

রাঁজনির্ধ্টঃ ॥ 

পাবকারণিং (পুং) অগ্রিমন্থঃ | ইতি শব্দ- 
মাল ॥ 

পাবকিং (পুহ) কান্তিকেয়ঃ। যথা । কথং 

তং কৃতিকা পুভ্রমুক্তবান্ তং হুরং গুরু ॥ 

কথঞ্চ পাবকিরসৌ। কথং বা মাত্নন্দনঃ ॥ 
ইতি বরাহপুরাণহ ॥ 

পাবনং (রী) জলং। ক্ৃচছুৎ। ইতি নেদিনী॥ 
গোনয়ং । ইতি শব্দচজ্জিকা ॥ রুদ্রোক্ষৎ | 

কুষ্ঠৎ । ইতি রাজনির্ঘন্ট:॥ চিত্রকং। 
অধ্যাসং। প্রায়শ্চিতং | ইতি বিশ্বং ॥ 

পাবনঃ হি) ব্যাস 1 পাবকঃ। ইতি 

মেদিনী ॥ সিহলকঃ। ইতি বিশ্বং ॥ পীত- 

ভৃঙ্গরাজঃ। ইতি রাজনির্ঘনটঃ ৪ পিদ্ধঃ | 

পবিত্রে পাবয়িতরি চত্রি। ইত্তি হেষ- 

চন্দ | 
পাবনধ্বনিং ( পুং ) শথঃ। ইডি রাজনির্ঘন্টঃ 

পবিত্রশব্বশ্চ £ 

শীবনী (স্ত্রী) হরীতকী। ইন বিশ্বঃ॥ তুলসী! 
শৌঃ। ইতি পাজনির্ঘউঃ ৪ শঙ্গা। যথা । 
ভক্ষণ অশুয়ন্ী হরশিরসি জটাবল্লি- 

মুল্লাসয়ন্তী স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরি- 

গুহাগণ্ুশৈলাৎ স্বলন্তী | ক্ষৌনীপৃষ্ঠে 
হুঠন্তী ুরিতচয়চমুর্নির্ভরৎ ভঙবয়ন্তী 
পাঁথোধিৎ পুরয়ন্তী স্বরনগরসরিৎ পাবনী 

নঃ পুনাতু॥ ইতি শঙ্ধরাচার্যকতগ্গা- 

উকং ॥ ॥ 

পাশঃ (পু) কচান্তে বহহার্থঃ | কর্ণান্তে 
শোৌভনার্ঘঃ | ছাতরাদ্যন্তে নিন্দার্ঘঃ। 

পক্ষ্যাদিবন্ধনং | ইতি বিশ্বঃ ॥ শত্ত্রভেদঃ। 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 
পাশকহ (পুহ) দ্যতবিশেষঃ | পাশা ইতি 

ভাঁষা। তৎপর্ধযায়ঃ| অক্ষঃ২ দেবনঃ ৩। 

ইত্যমরঃ ॥ সাঁরিঃ ৪ শারিঃ ৫ সাঁরঃ৬ 
শারঃ ৭ পাশঃ ৮1 ইতি শব্দরত্বাবলী॥ 

পাশপাণিঃ (পু ) বরুণ: ইতি হলাযুধঃ॥ 

পাশবপালনৎ (্লী) ঘাসং । ইতি শব" 
চক্ড্রিক| ॥ 7 

পাশিতঃ [ত্রি) পাশুক্তঃ। বদ্ধঃ। ইতি 
ধরণিঃ ॥ 

পাশী[ ন্] পং) বরুণঃ। ইতামরঃ ॥ ব্যাধঃ। 

ইতি মেদিনী ? যমং। ইতি কশ্িং? 
পাঁশধরে তি) ইতি বিশ্বঃ 0 

পাখিকৃতঃ (ত্রি) পাশবদ্ধঃ । অভুততঙ্কাবে 

- দ্রিপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

পানডপতঃ (পুহ) বকপুষ্পহ) পণ্ুপত্ারি 
দৈবতঃ | তন্তত্ঞং | ইতি মেটিনী ॥ 

পাশুপত্তভ্রতৎ (ভ্ী ) পশ্তপতিত্রতাবিশেদত। 
যথা যথা পশুপতিনিত্যৎ হাহ সর্বদিদত 
জগহ। ন লিপাতে পুনঃ গোহপি গে 
নিতাহ ভ্রতমাচেহ ॥ ইহদম্মহৃতহ পাঁপহ 



গাঙগ, 

 পুর্ববজন্মকৃতথ্ঃ যৎ। ব্রতৎ পাশুপতহ 

নাম কৃহ! হন্তি দ্বিজোতম ॥ ছাদশ্ামেক- 

ভক্তাশী ভ্রয়ৌদশ্যামযাচিতহ | চতুর্দশ 

তথ| নক্তমুপবাসং পরেহহনি ॥ গোরুষ- 

ধৈব হৈরণ্যং রৌপ্য তত্িময়ন্তথা। 
সৌবর্ণৎ কারয়ে পত্রং গুপ্াশীত্যা পৃথক্ 
পৃথক্ 7 তব্রৈবোল্লেখয়েন্মর্তিং শিবায়াশ্চ 
শিবস্য চ। ততপ্রঘাণং বৃষং কুর্ঘযাররীপ্যৎ 

. হেন্গম্তুর্গৈহ ॥ রৌপ্যাদস্ট গুণৎ তাত্রং 
তদর্ধং বাপি কারযেু। ক্ষারপত্রে সমা- 

রোপ্য বন্ত্রোতনযুতত্তথ! ॥ ত্রয়োদশ্যা- 

মেকভক্জং রিক্তায়াঁৎ নক্তমাঁচরেৎ | কুর্যযা- 

দযাচিতং দর্শে পাদকৃচ্ছত্রতঞ্চরেৎ, ॥ গন্ধ- 
পুস্পৈঃ হুলৈরেদ্যৈববন্ত্াভরণদীপকৈঃ। 
গঙ্গাধরং সসভ্যঙ্চয প্ার্থয়েৎ প্রবরৎ বরং! 
গঙ্গাধর মহাদেব সর্ধবলোকচরাচর। জহি 
মে সর্ধবপাঁপানি পু্িতন্তিহ শহর ॥ শহ- 

-রাঁয় নমস্তরভ্যং সর্বপাঁপহরায় চ। যথ! 

যমহ ন পশ্যামি তথ! মে কুরু শঙ্কর ॥ 

যমমার্গহ যথা শল্তো ন গশ্যামি কদাচন | 

সংপৃজিতো নয়া ভক্ত্যা তথা- মে বুরু 

শর ॥ গরঙ্গীধর ধরাধীশ্ব পরাৎপর বর- 

প্রদদ। ক নীলক্ঠভ্মুনাকান্ত নমো- 
হস্ত তে ॥ সংপুজ্যৈবংবিধানেন প্রতি- 
পছ্যুদিতে রঝৌ। হৈরণ্যাদীন্ গোর্যাংশ্চ 

ত্রাহ্মণেভ্যে।নিব্দেয়েহ ৪ যথা তং সর্বগঃ 

সর্ব মর্ববাস্স্ত সর্বহৎ ॥ ন লিপ্যসে 

বিক্ুর্বাণস্তথা মাহ কুক শঙ্কর ঘ এবং 
স্বহা নমস্কৃত্য হৃযাসীহশ্চ হখোদিজান্। 

ওর্বাদিভ্যো ছিভেভ্যম্চ শহরে ভীয়তা- 

২৮৪ গাশুপা, 

দিতি [ এবং ব্রতমিদহ ুত্বা বং দগযাদূ 

: দ্বিজাতয়ে। যমমার্গ, মহাঁঘোরং ন পশ্যতি 

কদাঁচন ॥ যঃ করোতি ব্রতেনৈব সর্ব- 
পাপপ্রণাশনং। নস লিপোত পাপেন 
পন্পপত্রমিবাস্তনা ॥  ব্রদ্দহত্যাদিভিঃ 

পাপৈরগম্যাগমনাদিভিঃ| মুচ্যতে পাত- 
কেভ্যোহ্থ হডক্যাপেয়জৈঃ পুমান্। ঘহ 
করোতি মহাভাগ দানং সর্বন্থখাবহং ॥ 

হত্বা পাপান্যশেষাণি স্বর্ঁলোকৎ স 
গচ্ছতি ॥ ইতি বহিপুরাণে পাণশুপতব্রত- 
দানাধ্যায়ঃ ॥ 

পাশুপতান্ত্রং (ক্রী ) পশুপতেঃ শুলান্্রং | 

তস্য স্বরূপ যথা । গজাননোহপি সঞিন্ত্য 

যত্তৎ পাশুপতহ পরং | মহারূপংৎ মহা- 
কায়ং হুগান্তাগিসমগ্রভং ॥ পঞ্চবন্ভুহ 

মহাঘোরং দশবাহ্ং ভ্রিলোচনং। সৌম্যৎ 
ঘোরং হুঘোরাস্যমূর্ধীকেশং ভয়োতকটং ॥ 
জটাভারেন্দুগঙগাহিত্রিয়মাণৎ শিবানজহ | 
বেণুবীণাশম্ঘণ্টৎ ভমরুকারাবসংকুলং ॥ 

শিবারাবং ভয়াত্রাসি গৃতরবায়সচেটিতং । 
উচ্ধাদগুহ্বলঙ্কালং গোনাশকৃততুষণং ॥ 
ললম্মেখললাগেজ্জহ  গজচণ্মার্বাসনহ 

কেকরং তর্জমানস্ত শৃলখট্ান্গধারিণহ ॥ 
গ্রনমানহ সদভ্তেদৎ ট্রলোক্যৎ সচরা" 
চরহ | পুরতে। বিগ্রনাশস্য লেল্লিহানৎ 
ব্যবশ্থিভহ ॥ ইতি দেবীপুরাণহ এ 

পাশুপালাহ, (লী) বৈশ্যরতিঃ। পশু গো" 
মহিষ্যাহীন্ পাঁলযতি পশুপালঃ চাহ হণ্॥ 

পশুপালন্য ভাবঃ কাশ বা) ইতার্দে ফ্য- 
্রত্যয়নিষ্প্নহা ইত্যসরভরতে) 
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্ঃ 

: মানসপুত্রাদভিমানিনামকাথেঃ স্বাহায়া 
জাতঃ। বথ!। যোঁহসাবগ্লিরভীমানী ন্থৃতঃ 

স্বায়ন্তুবেহস্তরে | ব্রহ্গণে! মানদঃ পুভ্র- 

*স্তম্মাৎ স্বৃহা ব্যজীজনৎ ॥ পাবকঃ পব” 

মানঞ্চ শুচিরয়িশ্ত যঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি 

মাহস্তে ৪৮ অধ্যায়ঃ ॥ % ॥ অদাঁচারঃ। 

বহ্ছিমন্থঃ। চিত্রকঃ। ভল্লাতকঃ। বিড় 

ইতি মেদিনী॥ শোধয়িতৃন্রঃ। ইতি 
হেমউন্দরঃ ॥ রক্তচিত্রকঃ। কুহ্স্তঃ | ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পাবকারণিঃ (পুং) অগ্নিমন্থ: | ইতি শব্দ- 
মালা ॥ 

পবকিং (পুহ) কার্ডিকেয়ঃ। যথা। কথং 
তং কুতিকাপুভ্রমুক্তবান্ তং সরং গুরুং ) 
কথঞ্চ পাবকিপ্নসৌ কথং বা মাতৃনন্দনঃ ॥ 
ইতি বরাহপুরাণং ॥ 

গাব (ক্লী) জলং। বৃচ্ছুৎ। ইতি দেদিনী ? 
গোময়ৎ ॥ ইতি শবচক্জিকা ॥ রুদ্রক্ষং | 

কুষ্ঠং 1 ইতি বীজনির্ধন্টঃ॥ চিত্রকং ! 

অধ্যামঃ। প্রায়শ্চিভং ॥ ইতি বিশ্বঃ ॥ 

পাধনঃ (পুং) ব্যাসঃ । পাবকঃ। ইভি 

মেদিনী ॥ সিহলকঃ। ইতি বিশ্বঃ ॥ পীতি- 

ভূঙ্গরাজঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ সি্ঃ। 
পবিত্রে পাবয়িতরি চত্রি॥ ইতি হেন 

চজ্েহ | 

পাষনধ্ৰনিঃ (পু) শখ্বঃ। ইতি রাঁজনির্ঘনউঃ 
পবিত্রশন্দশ্চ ॥ 

পাবনী (ভ্রী ) হরীতকী। ইতি বিশ্ব: তুলসী? 

গেঃ। ইতি লাজনির্ধনঃ ॥ গা? যথা 
হক্ষাণড খশুয়ন্তী হ্রশ্িরদি ভটাবলি- 

মূল্লাসয়ন্তী স্বর্পোকাদাপতন্তী কনকগিরি- 

গুহাগণ্ুশৈলাৎ খ্রলত্তী । ক্ষৌনীপৃষ্ঠে 
লুঠন্ভী ছুরিতচয়চমূর্ণির্ভরৎ ভবযন্তী 
পাথোধিং পুরয়ন্তী হরনগরসরিৎ পাবনী 

নঃ পুনাতু ॥ ইতি শঙ্ষরাচা্্যকৃতগন্গা 
ফউকং ॥ পু 

পাশঃ পু) কচান্তে সংহার্থ ! কর্ণান্তে 

শেভৈনার্থঃ ॥ ছাত্রাদ্যন্তে নিন্দার্ঘঃ। 

পক্ষ্যাদিবন্ধনং | ইতি বিশ্বঃ ॥ শন্্রভেদঃ। 

ইতি শব্দরভ্রাবলী ॥ | 
পাশকঃ (পুৎ) দ্যতবিশেষঃ | পাশ। ইতি 

ভাঁষা। তৎপর্ধ্যায়ঃ। অক্ষঃ২ দেবনঃ ৩। 

ইত্যমরঃ ॥ সারিং ৪ শাঁরিঃ ৫ মরিঃ৬ 

শারঃ৭ পাশঃ ৮1 ইতি শব্দরত্বাধলী॥ 
পাঁশপাণিঃ (পুং ) বরুণঃ। ইতি হলামুধঃ ॥ 

পাঁশবপালনং (ল্লী) খাস: । ইতি শব 
চক্দরিক ॥ 

পাশিতঃ (ভ্রি) পাশযুক্তঃ। বদ্ধঃ। ইতি 
ধরণিঃ ॥ 

পাশী[ ন্] পু) বরুণঃ। ইত্যমরঃ ॥ ব্যাধঃ। 

ইতি মেদিনী 1 যমঃ। ইতি কশ্চিং! 

পাশধরে তি) ইতি বিশ্বঃ 

পাথকৃতঃ (তরি) পাশবদ্ধঃ |. অভভুততন্তাবে 

- ছিপ্রতায়লিষ্পহ্নঃ 1 
পাশুপতঃ (পুহ ) বকপুপ্পহ | পণ্ডপতাধি 

দৈবতঃ। তন্তন্তঃ। ইতি মেদিনী ॥ 

পাশুপতভ্রতহ (ক্রী ) পগুপতিত্রহহিশেষঃ | 

যথা । যথা পশুপতিনিতাহ হহা সর্দদিগত 

ভগ । ন লিপ্যতে পুনঃ সোহলি থে 
নিত্য ভ্রতমাঁচন্রেহ ॥ ইহজন্সকুতহ পাত 



পাস্তা, 

* পুর্ববজম্মকৃতঞ্চ বযহ। ব্রতৎ পাঁণুপতৎ 

নাম কতা হত্তি দিজোতম 1 দাঁদশ্যামেক- 

ভক্তাশী ভ্রয়োদশ্যামবাচিতং | চতুরদ্টাহ 
তথা নক্তমুপবানং পরেহহনি ॥. গোবৃষ- 

কব হৈরণ্যং রৌপ্যৎ তাত্রনয়ন্তথা। 
সৌবর্ণৎ কারয়েৎ, পত্রৎ গুগ্রাশীত্যা পৃথক্ 
পৃথক ॥ তব্রৈবোল্লেখয়েম্মর্তিৎ শিবায়াশ্চ 
শিবস্য চ। ততপ্রসাণহ বৃষং কুর্য্যাপ্রপ্যৎ 
হেন্সস্চভুর্ণৈহ ঘ রৌপ্যাদস্উগুণং তাত্রহ 
তদর্ধং বাপি কারযেহ। ক্ষারপন্র্রে সমা- 

রোপ্য বস্ত্রোতনযুতন্তথা ॥ ভ্রয়োদশ্যা- 

মেকভক্তং রিক্তায়াং নক্রমাচরেছ | কুরধ্যা- 

দযাচিতৎ দর্শে পাদকৃচ্ছত্রতঞ্চরেৎ [ গন্ধ- 
পু্পৈহ ছনৈরেদ্যেরবন্ত্রীভরণদীপকৈই। 

গঙ্গাধরং সমন্যর্চ্য প্রার্থয়েৎ প্রবরং বরং ॥ 
গঙ্গাধর মহাদেৰ সর্ববলোকচরাচর। জহি 
মে সর্ধপাপানি পুজিতন্ত্িহ শঙ্কর ॥ শহ- 

বায় নমস্তভ্যৎ সর্বাপাপহকায় চ। যথা 
যমহ ন পশ্যামি তথা মে কুরু শঙ্কর ॥ 

যমমার্গহ যথা শম্তে। ন পশ্যামি কদাচন ॥ 

মংপৃজিতো ময় ভক্ত্যা তথা" সে বুরু 

শহরে 1 গঙ্গাধর ধরাধীশ পরাৎপর বর- 

প্রদ্থ। ডক লীলকণ্ঠত্বসুলাকান্ত নমো- 

হন্্র তে॥ মহপুজৈযৈবংবিধীলেন শ্রতি- 
পছ্যদিতে রবে হৈরণ্যাদীন্ গোর্যাংশ্চ 
ত্রাহ্ধণেভ্যো। নিব্দেয়েহ ॥ যথা! তং সর্বাগঃ 

সর্কফাঃ সর্বানন্থ সর্জাহত | ন লিপ্যমে 

বিকুর্বাপন্থধা মাহ শুক্র শহরে হ এবহ 

স্ঙ্। নমন্কৃত্য হুযাগীহশ্চ যখোদিতান। 
শর্কাদিভ্যো ছিডেভ্যশ্ শহরেই শ্ীয়তা- 

: দ্বিঙাতয়ে। ষমমার্গং মহাঘোরং নপশ্যতি 
কদাচন ॥ যঃ করোতি ব্রতেনৈব সর্ব 
পাপতরণাশনহ ন্স লিপ্যেত পাপেন 

পন্মপত্রমিবাস্তসা ॥. ব্রহ্মহত্যাদিতিঃ 

পাপৈরণম্যাগমনাদিভিঃ | মুচ্যতে পাত- 
কেভ্যোহথ হডক্ষ্যাপেয়জৈই পুমান্ ॥ যঃ 

.করোতি মহাভাগ দানং সর্ধবন্থখাঁবহং । 

হত্বা পাপান্যশেষাণি ন্বর্গলোকং স 
গচ্ছতি ॥ ইতি বহ্িপুরাণে পাঁশপতব্রত- 
দানাধ্যায়ঃ 1 

পাশুপতান্ত্রং (ক্লী ) পশুপতে: শৃলান্ত্রং। 

তস্য দ্বূপং যথা । গজাননোহপি সঞ্চিত 

যত্তৎ পাশুপতহ পরহ ॥ মহারূপৎ মহা- 

কায়ৎ যুথান্তাগ্রিসমপ্রভং ॥ পঞ্চবদ্ভুহ 

মহাঘোরং দশবাহুং ভ্রিলোচনং ॥ সৌম্যৎ 
ঘোরং হৃঘোরাস্যমূর্ঘকেশং ভয়োৌৎকটং ॥ 
জটাভারেন্দুগঞ্গাহিপ্রিয়মাগৎ শিবাজহ । 
বেগুবীণাশক্ঘঘণ্টং ডমরুকারাবদংকুলং ॥ 
শিবারাবং ভয়াত্রাসি গৃপ্রবায়সচেিতং | 
উচ্কাদগুতলম্ালং গোনাশকতভুষণহ ॥ 

ললম্মেখলনাগেজ্্রৎ গজচন্মীর্রবাননহ । 

কেকরৎ ভর্তমানম্ত শৃ্রখটালধারিণহ ॥ 
শ্রনমানহ সমন্ডেদৎ ধত্রলোক্যৎ সচতা- 
চরং। পুরতো বিদ্বনাশস্য লেলিহাং 

ব্যবস্থিতহ ॥ ইতি দেবীপুরাণহ ৪ 
পাশুপাল্যহ, (রী) বৈশ্যরৃতিত € পৃশুন্ গো 

মহিষ্যাদীন্ পালয়তি পশুপালঃ চাহ য্। 
পশুপালস্য ভাবং ক্র বা ইতার্ছে ফা. 
প্রত্যয়নিগ্লুহত। ইতামরভরতে। 



পাবওডঃ ২২৮৮ গাবওঃ 

পাশ্চাত্যঃ (ত্রি) পশ্চান্তবঃ। পশ্চিমদেশ- 

জাতঃ ।.ইতি মুধ্ধবোধব্যাঁকরণৎ ॥ 

পাশ্চাত্যাকরসম্তবং (ক্লী) সান্তরীলবণণং। 

তৎপর্ধযায়ঃ। রোমকৎ ২ রামলবণৎ ৩। 

ইতি রত্রমাল! ॥ * - 
পাঁশ্যা (ভ্ত্রী) পাশসযূহঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

পাষকঃ (পুহ) পাঁদাভরণবিশেষঃ। পাঁধুলী 

ইতি ভাষ!। বথা। রত্রপাষকষট্কৈশ্চ 
বিরাঁজিতপদাঙ্থুলৈঃ। ইতি ত্রহ্মাবৈবর্তে 
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৪ অধ্যায়ঃ ॥ 

পাষণুঃ (পু) বেদবিকুদ্ধাচারবাঁন্। সর্বববর্ণ- 

চিহ্ৃধারী | বৌদ্ধক্ষপণকাদিঃ । ইতি 
. ভরতঃ ॥ তপর্ধ্যায়ঃ। সর্ববলিঙ্গী ২। 

ইত্যমরঃ ॥ কৌলিকঃ ৩ পাষপ্ডিকঃ ৪1 
ইতি শব্দরভ্রাবলী ॥ % ॥ পাষণাদিসন্ভা- 
ষণে দোষে। যথা। তন্মাৎ পাষডিভিঃ 

পাপৈরালাপং স্পর্শনৎ ত্যজেৎ। বিশে- 
যতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদে চাপি দীক্ষিতঃ॥ 
ক্রিয়াহানিগহেযস্য মাদমেকং প্রজায়তে। 
তম্যাবলৌকনাৎ সুধ্যৎ পশ্যেত মতিমীন্ 
নরঃ ॥ কিং পুনর্বৈস্ত সংত্যক্তা ত্রযী সর্ব্বা 
তআন। দ্বিজ | পাঁষগুভোজিভিঃ পাঁপৈর্বেদ- 

বাদবিরোধিভিঃ ॥ পাঁষগিনো! বিকর্স্থান্ 

বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্। হেডুকান্ বক- 

বুস্তীংশ্চ বাজাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥ দুরা- 

পাস্তস্ত সংসর্গঃ সহাস্যা বাপি পাপিভিঃ। 
, গাষণ্ভিছরাচারৈস্ন্মাতান পরিবর্জ- 
মনে ॥ এতে নগ্াস্তবাখ্যাতা দৃষ্টয! 
আব্বোপঘাতকাঃ 1 যেষাং সন্ভাষণাঁৎ 

১. পুহসাহ দিনপুণ্যৎ প্রগশ্যতি £ - এতে 

পাষণ্ডিনামানো ঘেতান্ন আলপেদ্বুধঃ ॥" 

পুণ্যৎ নশ্খাতি জন্তাষাঁদেতেষাং তদ্- 

দিনোভবহ ॥ পুংসাৎ জটাধরণযৌওা- 
বতাৎ বৃথৈব মোঘাশিনামথিলশোচনিরা, 

কৃতানাৎ ।  তোয়প্রদানপিতৃপিগুবহি" 

ক্কতানাৎ সম্ভাষণাদপি নরা নরকং 

শয়ান্তি ॥ ইতি বিঝুঃপুরাণে ৩ অংশে 
১৮ অধ্যায়ঃ ॥ ₹্ ॥ পাষণ্দীনাং লক্ষণং 

যথা। ভ্রকটঃ স্বধন্্াৎ পাষণ্ড বিবর্ম্ছে! 

নিষিদ্ধরুৎ | যস্য ধর্মধ্বজো নিত্যৎ হ্থর' 

ধ্বজ ইবোখিতঃ ॥ প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি 
বৈড়ালৎ নাম তদ্ব্রতৎ । তথ্থান্ বৈড়াল- 
ব্রতিকঃ | প্রিয়ং বক্তি পুরোইন্া্র 
বিশ্রিয়ং কুরুতে ভূশং | ব্যক্তাপরাধ* 
চেউশ্চ শঠোহয়ং কখিতে। বুধৈং॥ সন্দেহ" 
কৃদ্ধেতুভির্বঃ সতকর্ণহ সহৈতুকঃ ॥ 

অর্ধবাগ্দৃত্িনৈর্কৃতিকঃ দ্বার্থনাধনতৎপরঃ | 
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃতিরুদাঁঘত 

ইতি | এতট্রাকায়াং স্বাসী | %॥ অপি 

চ। সদাশিব উবাচ । যেইহ্যাদেবং পর- 

ত্বেন বদন্তযজ্ঞানমোহিতাঃ | নারায়ণ 

জ্জগদন্দ্যং তে বৈ পাঁষগ্ডিনন্তথ! ॥ কপাল" 

ভস্মস্থিধরা যে হবৈদিকলিহ্িনঃ | খাতে 

বনস্থাশ্রমাশ্চ জটাবক্ষলধারিণঃ ॥ অবৈ" , 
দিকক্রিয়োপেতান্তে বৈ পাযণ্ডিনভ্তথা ॥ 
শহ্চক্রোর্ধপুশ্ডাদিচিহ্বৈহ  প্রিয়তটৈ" 
হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ 

পাষগ্ডিনে। মতাঃ॥ শ্রুতিস্বৃত্যুক্তমাচারং 

বস্তু নাচরতি দ্বিজ্ঃ | স পাবণ্তীতি 

বিজ্দেয়ঃ সর্ধলোকেষু গহিতঃ ॥ লমন্্ 
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যজ্রভোঁক্তারহ বিষ রহ্মণ্যদৈবতং রর 

উদস্য দ্বতাঞ্চেব ভূহোতি চ দদাতি চ। 

-স পাষশ্ীতি বিজ্দেরঃ স্বতন্ত্র বাপি 

কর্মহ [ স্বাতক্ত্যাৎ ক্রিয়তে বৈস্ত কর্ম 
বেদোৌদিতহৎ মহৎ বিনা বৈ ভগবৎ- 

_ আীত্যা তে বৈ পাষগ্ডিনঃ স্মৃতাঃ £ যন্ত 

নারায়ণৎ- দেবং ত্রহ্িরুদ্রাদিদৈবতৈঃ 1 
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পীবন্তী ভবেহ 

সদা ॥ অনাস্থা ক্রিয়তে বৈস্ত মনোবাক্ 
কায়কর্ীভিং | বাহ্দেবং ন জানাতি স 

পাষণ্ডী ভবেহ ছিঃ হরের্নামকমন্ত্রাভ্যাং 

লোকা: সিবিবর্জিতাঃ | বদি, বর্ণা- 

অমাদ্যা যে তে বৈ পাষণ্ডিন: স্যৃতাইঃ ॥ 
বর্ণালাং গুরবো নিত্যং শিবে বদ্য- 

প্যবৈষ্$বাঃ। ভগবদ্ধশ্টরহিভ! বৈষঃবারি- 
বিনিনদকাঃ £ রজজ্তমোময়। জীবহিংসক! 

জীবভক্ষকাঃ। অনত্প্রতিগ্রহরত! দেবল! 

আোমযাজকাহ ॥ ভ্রষ্টাচারাভ্তথা ত্রাত্যা 
নানাবিবুধপৃূজকাঃ। দেবতোচ্ছিষ শ্রান্ধাদি- 
ভোজিনঃ শৃত্রবহক্রিয়াঃ ৪ বিবিধাসৈ২কন্ম 

তা 'ভক্ষণাদ্যবিচারিণঃ। লোভমোহসদ 

ক্রোধকামাহঙ্কারিণঃ সদা ॥ এবছিধাংপার- 
দারিকাদ্যা যেইত্র শুভাননে। অনোষাং কা 

কথা তত্র সাদি ব্রাহ্মণাং শ্বতাহ হ বর্ণা- 

শ্রেসাদ্যা যে মত্যাঃ হহ্বধর্ধ্বিবর্জিতাহ 1 

তে বৈপাফগ্িনো দেবি নারায়ণবহির্যুথাঃ হ 

সর্হাশিনো স্বিগ যেহপি মর্দবিক্রয়িণ 

স্বখ। ॥ ফড়বেদাচারহহিভাক্ছে বৈ পা 

গিলে মাও ॥ বে হসহক্পানাদিরভা 

লোকা নিরন্তহহ | শ্রিবেপাদভিলো জেরা 

৬9 

ইহ তে নাত্র সংশয়: বিসুঃবৈষবগোভুসি- 
দেবাদিবু বিশেষতঃ 1 অশ্বথতুলবীতীর্থ- 
ক্ষেত্রাদিরু মহাগুরে। ॥ লক্মীসরম্বতীগঙ্গা 
যমুনা বরনিনে। স্যৃতাঃ পাষখ্ডিনন্ডেহপি 

কে ন সেবাপরায়ণাঃ £ কুদ্রাক্ষেত্রাক্ষ- 
ভগ্রাক্ষস্কাটিকাক্ষাদিধারিণ: । জর্গিল! 

ভন্মলিপ্তাঙ্গান্তে বৈ পাষগ্ডিনঃ পরিয়ে 

অমিজীবী মসীজীবী ধাবকঃ পাচকস্তথা। 

এতে পাবলো বিপ্রা! মাদকদ্রব্য 

ভোজিনহ ৫. দেবি কাফ্জণদয়ো ভক্ত! 
অনন্যশরণান্ত যে! পাবগুন্গং ন কুর্ধযা- 

ক্দেগহে পানভোজনে £ যদি টৈববশা- 

লোভান্মোহাভম্যানভোজনং 1 তৎস্পর্শ 

জলপানক্ষ চত্রুন্তৎসঙ্গমাদিকৎ £ তৎপান- 
ভোজনালাপসঙ্গািহনতোহচিরাৎ। পাব- 

ভিনো বৈষংবাঃ হ্যরনোষামপি কা কথা ॥ 
কিমত্র বহুনোক্েন ব্রাহ্মণা যে হবফৈবা:। 
অসছাচরণাশ্চেৎ ক্্যন্তাল। পাষ্িনহ 

শ্বতাং ৮ এতভ্ভোজনপানাদিকন্মভিবৈধাবা 
জন্য। পাযন্ডিনব্তখা হুয্ব্ৈ জটাভস্মনি 

ধারিণঃ £ ইতি পাল্োতরখণ্ডে পাবণা- 

চব্রণৎ নাম ৪২ অধ্যায়ঃ ৪ হত ত্য 

ত্যাজ্যন্হং বথ| ॥ ত্য পাদ গুসংসর্থৎ 

সঙ্গহ ভজ সৃতাহ বদ কামহ করো 

লোঞ্চ মোহঙ্ক মদূনহনরো॥ ইতি পাচ্ছে 

ভ্রি্াযহোগসারে ১৬ অধ্যায় £ ৩2 

তশ্য পাষ্রাঘহিধর্ভব্যহা যথা 1 কিতবান 

কুঈুলবান্ ভুরান্ পাষেশুদ্া২স্চ সাবান । 

বিকর্দ্ছাল শৌঝিকাহশ্ভ ক্ষিশ্রহ। নির্বহা 

সয্কেহ পুরাহ £ এতে ক্রাষ্ট্রে বভমালা 
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রাজ্জঃ গ্রচ্ছন্নতক্করাঃ । বিকর্ঘুক্রিয়য়! 

নিত্যৎ বাধস্তে ভত্রিকাঃ প্রজাঃ ॥ ইতি 

মানবে ৯ অধ্যায়ঃ ॥ অপি চ। আত" 
দ্ধাংস্চ তথা লুব্ধান্ দৃষ্টার্থাতত্বভাধিণঃ | 
পাঁষতিনস্তাপসাদীন্ পররাষ্ট্র যোজ- 

য়েৎ। ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ ॥ 
গীষগুকঃ (গুহ) পাঁষণুঃ| ইতি শব্দরত্থা- 

ধলী॥ 

পাঁযন্তী [ন্] (পুং) পাষগুঃ1 ইতি জটা 
ধরঃ 1 

পাষাণঃ (পু ) প্রস্তবঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ। গ্রাবঃ২ 

উপলঃ ৩ অশ্মা ৪ শিলা ৫ দৃষত ৬। 

ইত্যমরঃ॥ দৃশৎ ৭ | ইতি ভরতঃ ॥ 
প্রস্তরং ৮ পারাবুকঃ ৯ পারটাটঃ ১০ 
স্ন্মরূঃ ১৯. কাচকঃ ১২। ইতি শব্দ 
রত্বাবলী ॥ 

পাঁষাণগ্দিভঃ ( পুং ) হনুসদ্ধিজক্ষুদ্ররোগ- 
বিশেষঃ। তল্পক্ষণমাহ। বাতশ্লেস্সসমুভ্ভুতঃ 
শ্বযধুর্থনুসদ্ষিজঃ | স্থিরে। মন্দরুজঃ ন্নি্ধো 

জেয়ঃ পাফাণগর্দভঃ ॥ স্থিরঃ কঠিনঃ ৪৫ 

তচ্চিকিৎসা বথা। পাষাণগর্দভহ পূর্ববং 

ন্বদয়েৎ কুশলো ভিষক্ । তত: পনসিকা- 

প্রোন্তৈঃ কক্ষৈরুধৈষ প্রলেপয়েৎ ॥ বাত 
শ্লৈথ্মিকশোধথস্ৈঃ কক্কৈরস্ৈশ্চ লেপ- 

য়েৎ। পরিপাকগতৎ ভিন্থা ব্রথবতমুপ্রা- 

চবে ॥ জলৌকাভিহ্তে রক্তে সশাম্যতি 
বিনৌবধং । এতঞ্চস্থলেষু বহুঘু প্রেক্ষিতং 

লিখিভং ততঃ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পা!ণচতুর্দশী (ভ্ত্রী) বৃশ্চিকরাশিস্থরবিকশুব্র- 
পক্ষয়চতুর্দিনি ॥ যথা ভবিষ্যে 1 বুশ্চিকে 

চি 

শুক্লপক্ষে ভূ যা পাযাণচতুর্দশী। তস্কা- 

মারাধয়েদেগীরীৎ নত্তং পাঁষাঁণভোজনৈঃ 

পাষাণভোজনৈঃ পাষাণাকারপিউকভোজ- 

নৈঃ। ইতি ভিথ্যাদিতত্বৎ | 
পাষাণদারকঃ ( পুং) টহঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 

পাষাণদারণঃ ( পুং ) টন্কঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
পাযাণভেদনঃ (পুং ) বৃক্ষবিশেষঃ | হাথাছুড়ী 

ইতি ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ॥ অশ্রান্গঃ ২ 

শিলাভেদঃ ৩ অশ্মভেদকঃ ৪ শ্বেতা ৫ 

উপলভেদী ৬ পলভিৎ ৭ শিলগর্ভজঃ ৮1 

অন্থয গুণাঃ | মধুরত্বং 1 তিজ্তত্বং | মেহ" 

তৃড়্দাহমূত্রকচ্ছাশ্মরীনাশিত্বং | শীতল 

ত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ধন্ট:॥ অপি চ। পাষাণ 

ভেদকোহশ্সো। গিরিভিন্তিমধোজনী . 

অশ্মাভেদো হিমত্তিভঃ কষায়ো" বস্তি 

শোধনঃ ॥ ভেদনো হস্তি দোষার্শোগয়' 

কৃচ্ছাশ্াহক্রজঃ ॥ যোনিরোগান্ প্রমে 

ংস্চ গ্লীহাশূলত্রণানি চ ॥ ইতি ভাব 

প্রকাশঃ ॥ 

পাষাণভেদী [নৃ] (পু) বৃক্ষবিশেষঃ ॥ 

পাথরচ্র ইতি ভাষা | ততপথ্যায়ঃ। 

অশ্মভেদঃ ২'শিলাভেদঃ ৩ অশ্াভিৎ ৪1 

ইতি রত্বমালা ॥ 
পাযাম (ভ্রী) দু্রপাবাণঃ। স তু পরিমাপকা 

বিশেষঃ1 বাট্থারা ইতি পা ত+ 

পধ্যায়ঃ। পৃষাকরা২। ইতি শন্ঘচন্রিকা! 

পাহাতঃ (পু ) ব্রহ্মদারুনৃক্ষঃ1 ইতি শপ 
চন্ড্িকা ॥& ঃ " 

পাক্ষায়ণঃ (হি) পক্ষম্্থী। পক্ষে ভবঃ। 
পক্ষশব্দাৎ ফ্কায়নপ্রত্যয়নিষ্ঙ্গঃ চ 
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পাক্ষিকঃ (তরি) পক্ষপাতী । ব্থা। ম কে | পিহ্চক্ছুঃ [ স্] (পু) কুভতীরঃ 1 ইতি হে 

রাজা ন শান্ত! য প্রজাবধ্যশ্চ পাক্ষিকঃ। চন্দ্রঃ ॥ 

ইতি ত্রহ্ধবৈবর্তে গণপতিখণ্ডে ১৪অধ্যাষঃ॥ | পিঙ্গজটঃ (পুং) শিবঃ। ইতি হেযচন্্রঃ ॥ 

পক্ষিঘাতকশ্চ ॥ 

পি শগতো। ইতি কবিকল্পভ্রুমঃ ॥ শ পিয়তি। 

ইতি ছুর্খাদানহ ॥ 

পিকঃ (পু) কোকিলঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
পিকপ্রিয়। (ত্ত্রী) মহাজন্ুঃ । ইতি রাজ- 

নির্ঘপ্টঃ ॥ 
পিকবন্ধুঃ (পুং) আত্রবৃক্ষঃ। ইতি ত্রিকাণ্ 

শেষঃ ॥ 
পিকরাগঃ (পুং) আত্ররক্ষঃ। ইতি রাজ- 

নির্ঘন্ট£ ॥ ূ ৃ 
পিকবল্পভঃ ( পু) শা | ইত্তি ভাব- 

প্রকাশঃ ॥ 

পিকাহঃ (পুং) পক্ষিবিশেষঃ॥ ইতি শব্দ- 
চক্দ্রিকা ॥ 

" পিকানন্দঃ (পুৎ) বসন্তকাল: । ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 
_ পিকাক্ষঃ (পুং) রোচনী। ইতি শব্দচল্দ্রিক!॥ 

পিকী (ভ্ট্রী) কোকিল । ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
পিকেক্ষণ। ত্ত্ী ) কোরিলাক্ষঃ। ইতি বাজ- 

নির্ঘণ্টঃ ॥ কোকিলচস্ুস্তল্যচক্ষুবক্ত। চ ॥ 

পিকত (পু) হত্তিশাবকঃ! ইতি শব্দমাল। ॥ 

পিঙ্গহ (কী) বালকঃ 1 ইতি মেদিনী ॥ হরি- 

তালং। ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ ] 

পিদ্ঃ ( পুহ ) পিঙ্গলবর্ণৃ । তদ্তি ত্রি। ইত্য- 
যরঃ ॥ মৃষকঃ। ইতি রাজনির্ঘপ্টহ ॥ 

পিঙ্গকপিশ। (ভ্ত্রী) তৈলপায়িকা । খত হেম- 
চন্দ্র 

পিঙগলৎ (ক্রী) রীতিঃ 1 ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
পিঙ্গলঃ (পুং) নীলপীতমিশ্রিতবর্ণঃ। তৎ- 

পৃর্যায়ঃ । কড়ারঃ ২ কপিল্ঃ ও পিঙ্গঃ ৪ 

পিশঙ্গঃ ৫ কত্রঃ ৬। তদ্বতি ত্রে। ইত্য- 

মর্ঃ ॥ কেচিত দ্বয়ং ছয়ং পর্যায়মাহু 

অত্র নীলপীতঃ কপিলঃ । রোচনাভঃ 
পিশঙ্গঃ । কনকপিঙ্গলঃ কজ্রঃ1 ইতি 

স্থভৃতিঃ॥ পিশঙ্গে। রোচনা পা্ডুঃ কড্রঃ 

কনকপিহ্গলঃ। ইতি. নামমাল। ॥ পিঙ্গ- 

দীপশিখাভঃ স্তাৎ পিশঙ্গং পন্মবূলিবহ | 
পীতনীলহুরিত্রত্তঃ কড়ারন্ূুণবহ্িবৎ 1 
অয়ন্ুত্রিত্রঃ পীতাঙ্গঃ কপিলো৷ রোচন। 
চ্ছবিরিত্যন্যত্র ভেদোহপি দৃশ্যতে | অঙ্প- 
ভেদত্বাদি হাসে নাদৃতঃ। ইতি তন্টাকায়াৎ 
ভরতঃ॥ ক্ষ ॥ নাগভেদ্ঃ। রুদ্রঃ1 চণ্ডাংশু- 
পারিপার্থিকঃ ॥ নিধিভেদঃ । কপিঃ 
অগ্নিঃ। ইতি .মেদিনী ॥ -মুনিবিশেষঃ 

নকুলঃ। স্থাবরবিষবিশেধঃ ॥ ইতি হেম- 

চন্দ্রঃ ॥ ক্কুদ্রোলুকঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ৪ 

প্রভবাদিষ্িবর্ধান্তর্গ তৈকপঞ্চাশভমবর্ধঃ 
যথা "। দেশভঙ্গোহথ ছুর্ভিক্ষৎ সমাসাৎ 

কথয়াম্যহং । পিহ্ললে চারুপন্মাঙ্ষি 
ছুর্ভিক্ষৎ নশ্দাতটে ॥ ইতি জেযোতি- 
স্তত্বৎ ॥ ক] প্রিঙ্গলাচাধ্যকৃতচ্ছন্দো গ্রন্থ 
বিশেষঃ | যথা | ভে! বিবিহমততসায়র- 

পারহ পত্তো বিবিমলমই হেলং 1 পঢ়মং 

ভাদ্তরণ্ডো নাওসো! পরঙ্গলো! জয়ই ? 
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অস্ত ব্যাখ্যা। অথ ছন্দঃশাস্ত্কর্ভূঃ পিশ্বলা" 

চা্যশ্ত স্ততিরূপং মদলং নিবিত্গ্রন্থপরি- 
সমাগুয়ে গ্রন্থকুৎ করোতি ] বিবিধা 

নানাপ্রকারকৃবিস্যাসবিশিষ্টা মাত্র! যত্র 
তদ্বিবিধমীত্রং, ছন্দঃকদম্ব২ং তদেবং 

নাগরঃ অভিদূর্গমত্বাৎ ভাষা এব তরগু| 

' নৌর্ধস্ত। প্রাকৃতে হ্ুত্বতা তেন ভাঁষয়ৈব 
ছন্দঃশাস্তরমুক্তবাণিত্যবগণ্যতে | কেচিন্তু 
লঘুগ্তরুরপ। য। বিবিধ! মাঁত্র। সৈব নাগর 
তৎপারং প্রাপ্তঃ অপিরবধারণে। বিমলয়। 

মত্যা হেলা যত্র তদযথা স্তাই নির্্মলবুদ্ধা! 
হেলয়ৈব পারং গত ইত্যর্ঘঃ1 প্রথম- 
মিত্যনেন ছন্দঃশান্ত্রশ্ত প্রথমপ্রণেতায়- 

মিত্যবগম্যতে ।  অর্থান্তরমপ্যনেনৈব 

ব্যজ্যতে যে! বিবিধমাত্রাভিঃ সাগরপারৎ 

প্রাপ্তঃ বিঃ পক্ষী অর্থাদগরুড়ঃ তন্ত বিমল- 

মতৌ। হেলা যন্ত্র তৎ যথা! স্যাৎ ভাষা! 

অনুনয়বাক্ সৈব নৌর্ধস্ত ঈদৃশো। নাগে। 

জয়তি। এবং হি শ্র্যতে ভোভুমুদ্যতৎ 

গরুড় দুষ্ট! কৌশলং সবিনয়ং তথু- 

বাঁচি তে৷ গরুডমমেদৎ কৌশলং পশ্য 

ঘদ্যেকবারূলিখিতৎ য়া লিখ্যতে তদ। 

মাহ ভক্ষ ইত্যুক্তা সাগরতীরং ষড়বিংশত্য- 
ক্ষ্বপর্ধযন্তৎ প্রস্তারৎ প্রদর্শ্য সমুদ্রেৎ 

প্রবিবেশ গরুড়োপি বঞ্চনা গুরুত্বেন 

তঞ্চ বত্বা তদ্দেশাদ্বিররাম এতাদৃশহ বুদ্ধি- 

গৌরবং য্ত অতএব জয়তি উৎকর্ষেশ 

বর্ততে তং প্রতি প্রণতোহম্্ীতি ব্যজ্যতে 
অথবা গাথায়াং ভগণোপন্যাসে! মঙগলার্থঃ 

প্রথমৎ স্ৃত্যোদাসীনয়োর্ডগণজগণয়ো- 

২ 

পিঙ্গললোহহ (ক্লী ) পিভলং 

. ধোগোহনুচিতোইপি কথমিত্যবহিতৈ- 
রাব্যৎ1 ইতি পিঙ্গলগরদথস্তট্ীক চ 

ইতি রাজ- 

নির্ঘটই ॥ 

পিঙ্গলা (স্ত্রী) ' বামনাখ্যদক্ষিণদিগ্গজন্ত 
গজিনী | ইত্যমরঃ ॥ কুসুদস্ত করিণী। 
বেশ্যাবিশেষঃ॥ ইতি মেদিনী॥ ত্য 

উপাখ্যানং যথ1। পিঙ্গলা নাম বেশ্যা" 
মীদ্বিদেহনগবে পুব1। তস্য নে শিক্ষিতং 
কিঞ্চিনিবোধ নৃপনন্দন।॥ স| স্বৈরিণ্যেকদা 

কাস্তৎ সঙ্কেত উপনেষ্যতী। অভ কালে 
বহিদ্বণরি বিভ্রতী রূপমুত্তমৎ 1 মার্শ 

আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুযান্ পুরুবর্ষভ। 
তান্ শুন্কদান্ বিভবতঃ কান্তান্ মেনেই" 
কামুকী ॥ আগতেবপযাতেষু সা সঙ্কে- 

তোপজীবিনী। অপ্যন্যো বিতবান্ কোহপি 
মাসুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥ এবং 'দুরাশয়া 
ধ্স্তনিদ্রোদ্াধ্যবলম্বতী। নির্গচ্ছতী প্রবি- 
শতী নিশীথৎ সমপদ্যত ॥ তস্যা বিভ্তা , 

শয়া শুষ্যদ্বভ্ায়া দীনচেতসঃ| নির্ক্দঃ 
প্রমো জন্দে চিন্তাহেতুঃ স্বখাবহঃ॥ তষা। 

নির্বিক্নচিত্ভাযা গীতং শুণু যথা মন ॥ 
নির্ধেদ আশাপাশানাৎ পুরুষস্য ঘা 
হৃসি5। নহাঙ্গাজাতনির্ব্ধেদো দেছবন্ধুৎ 

জিহাসতি ॥ পিঙ্গলোবাচ ) আহো! মে 

মোহবিভতিৎ পশ্বতাৎ বিজিতাত্মনঃ। থা 
কান্তাদসতই কামং কাঁময়ে ষেন বালিশ 

সন্তৎং সমীপে রমণহ রতিপ্রদৎ বিভপ্রদৎ 

লিত্যমিমং বিহায়? অকামদং দুঃথভয়াধি* 
শোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহৎ ভজেহল্ঞা ৫ 
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$ 

অহো মহাত্মা পরিতাপিতো বৃথা সাহ্কেত্য- 

ৃ্ত্যাতিবিগর্হ্য বায) ভ্ৈণামরাদবার্থ 

তূষোহনুশোচ্যাৎ ভ্রীতেন বিভ্তৎ রতিমাত্ম 

নেচ্ছতী | ঘদস্থিভির্নির্থি তবংশবংশ্বাস্থৃণৎ 
ভুচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধহ। ক্ষরম্নবদ্ধারমগার- 

মেছিগ্ত্রপূর্ণৎ মছুপৈতি কান্ডা ॥ বিদে- 

হানাং .পুরে হস্মিন্হমেকৈব , মুডবীং 1 
ঘাশ্যমিচ্ছত্যসত্যম্মাদাক্মানঃ কামমচ্যুতাৎ। 
স্হ্হ প্রেন্ঠতমে! নাথ আত্মা চায়ৎ শরী- 

- .রিণাহ | তং বিক্রীয়াত্বনৈবাহিৎ রমে.যেন 

যথা রমা 1 কিয়হু প্রিয়ন্তে ব্ভজন্ কাম! 

যে কামদা নরাঃ। অভেদ্যবন্তে ভার্য্যায়। 

দেবা বা কালবিদ্রতাঃ ॥ নুন মে ভগ 

খান্ ,শ্রীভো বিষ কেনাপি কম্মণ। ॥ 

নির্বেদোহ্যং ছুরাশার! বন্মে জাতঃ সখা 
বহঃ ॥ মৈবহ স্থযর্সনভাগ্যায়াঃ র্রেশ! 
নির্বেব্দহেতবঃ। যেনান্ুবন্ধং -নিহত্ি 
পুরুষঃ শমস্থচ্ছতি ॥ তেনোপরুতমাদায় 

শিরসা গ্রাম্যসগতাঃ ৷ ত্য! ছুরাশাঃ 
শরণং ভ্রজামি তমধীশ্বরং ॥ সন্তুষ্ট শ্রদ্দ- 
ধত্যেতদ্যথালাতেন জীবতী । বিহরাম্যসু- 

.নৈবাহ্মাত্মনা! রমণেন বৈ ॥. সংবার- 

কুপে পতিতৎ বিষয়শ্দুষিতেক্ষণহ | শর্ত 
কালাহিনাত্রীনৎ কোহন্থস্ত্াহুমধীশ্বরঃ - 

, আতত্বৈর হাত্মনো গোপণ! নির্ব্বিদ্যেত যদাঁ 

খিলাহু।, অপ্রমন্ত ইদং পশ্যেদ্গ্রস্তং 
কালাছিনা জগৎ [ ্রীত্রাঙ্ধণ উবাচ | এবং 

ব্যবমিতমতিভ্রাশাহ কাক্তিতর্ষভাৎ ? 

ছিত্বোপশমমান্থায় শয্যামুপ্বিবেশ সা 

আশা হি প্ররমং ছুঃথ্ই নৈরাশ্যহ পরযহ 
তে 

স্থথহ । যথা সংছিদ্য কান্তাশাং স্খং 

- সুত্বাপ পিঙ্গলা ম ইতি প্ীভাখখবতে একা 

দশক্কন্ধে শ্রীভগব্ছুদ্ধবসংবদে পিক্গল" 
শ্লীতমউমোহ্ধ্যায়ঃ [%॥ কণিকা | নাড়ী- 

বিশেষঃ| ইতি হেনচন্দ্রঃ ॥ পক্ষিভেদঃ । 
রাঁজরীতিঃ । ইতি রাঁজনির্ঘন্টঃ 1 শিংশপা- - 

বৃক্ষ। ইতি রত্ম(লা ॥ * অথ পিঙ্গ- 
লাদিনাড়ীনিরূপণং ! দক্ষিণাংশঃ স্মৃতঃ 

সুধ্যো৷ বামভাগে। নিশাকরঃ॥ নাঁড়ীদর্শ 

বিদুত্তাক্থ'সুখ্যান্তিঅঃ প্রকীর্ভিতাঃ ॥ ইড়া। 

বামে তনোন্মধ্যে হুযুন্না' পিঙ্গলা পরে | 
মধ্য! তাব্বপি নাড়ী স্তাদমীসোমন্বরূপিণী ॥ 

অন্রেড়া বামবুকাধ$স্থা ধনুর্বক্রা বামনাসা- 

পর্যন্তৎ তা! এব পিঙ্গল। দক্ষিণা, 

ধস ধনুরবক্ত। দক্ষিননাসান্তৎ গতা। পৃষ্ঠ" 
বংশান্তর্গা। হুযুয়া ইত্যর্থঃ | ইতি মারদা- 
তিলকং ॥ নাঁড়ীনাং সংবহো দেবি কণ্ত- 

বযোনিং খগাঁগুবহু | তত্র নাডাঃ নঘুত্পন্নাঃ 

স্হত্রাণাংৎ ছ্বিসগুতিঃ 1 কণ্ঠস্ত পদ্মস্ 

যোনিকৎপতভিস্থানং শীলুকমিতি যাবৎ । 

প্রধীলাঃ প্রাণবাহিন্যো! ভূয়ন্তত্র দশ স্মৃতাঃ। 

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈৰ স্থমুমা! চ ভূতী- 
'য়িকা ॥ গাশ্ধীরী হস্ডিজিহ্বা চ পৃষা চৈব 
বশস্থিনী । অলম্ভুষা কুহ্ুশ্চৈব শখিনী চ 

দশ স্মৃতাঃ) এবৎ নাড়ীময়ৎ চক্র 
বিজ্ঞেয়ং শর্ভিচক্রকে ॥ ইড়ায়াঃ পিঙ্গলা- 
য়াস্চ মধ্যে খাসা হরুমিকা | ইয়ঞ 

১ভ্রিগুণা বেয়া ব্রল্মবিষ্তুশিবাত্মিকা। রজো- 

গুণ! চ বভাখ্যা চিত্রিণী পহনহসুত| £ 

তধোগুণ! ত্রহ্ননাড়ী কার্ধাভেরত্রনেণ চ £ 



পিচিওঃ 

ইতি নিরুত্রতন্ত্রপ্রথমপটলঃ"॥ ইড়াপিঙ্গ- 

লয়োঃ স্বরূপৎ যথা । ইড়া চ শঙ্বচন্দ্রাভা 
তস্য বামে ব্যবন্থিতা 1 পিক্গল। সিত- 

রক্তাভা দক্ষিণৎ পার্খমাশ্রিতা 1" ইতি 

যোগার্ণব ॥ ইড়ায়াৎ সংশ্িতশ্চন্দ পিঙ্গ- 

লাঁয়াৎ দিবাকরঃ । ইতি তন্তরাত্তরৎ ॥ 
পিঙ্গলিকা (স্ত্রী) বলাকা । ইতি জটাঁধরঃ ॥ 
পিঙ্গসারঃ (পু ) হরিতালৎ । ইতি রাজ 

নির্ঘন্টঃ॥ 

পিঙ্গস্ফটিকঃ (পুং ) গৌমেদমপিঃ॥ ইতি রাজ- 

নির্ধন্টঃ 1 
গিঙ্গা (ত্ত্রী) গোরোচনা। হিমুঃ। নালিক।। 

চণ্তিকা। ইতি মেদিনী ॥ হরিদ্রা। ইতি 
* শবচক্ড্রিকা ॥ বংশরোচন! ৷ ইতি রাজ- 
নির্ঘঃ ॥ 

পিঙগাশহ (পু) পল্জীপতিঃ॥ ম্স্তভেদ২। 

পাঁক্গাশ ইতি ভাষা । জাত্যন্বর্ণে ্ী। 

ইতি মেদিনী ॥ | 
পিঙ্গশি (স্ত্রী) নীলিকা।। ইতি মেদিনী ॥ 

পিঙ্গাস্তঃ (গুহ ) পিঙ্গাশমহস্থাঃ। ইতি শব্দ- 
- বত্রাবলী ॥ 

পিঙ্গাক্ষ: (পুহ ) শিবঃ । ইতি ত্রিকাগুশেষঃ 
গিঙ্গী (ভ্ত্রী) শখীরৃক্ষঃ | ইতি মেদিনী |" 

পিঙ্গেক্ষণঃ (পু ) শিবঃ 1 ইতি হেমচন্দ্ুঃ 1 

পিচগুঃ ( পুং ) পাশোরবযবঃ ॥ উদরং। ইতি 
হেমচন্ঃ ॥ 

পিচগডিলঃ (ব্রি) ভুন্বিনঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ 

পিচব্যঃ ( পু) কার্পাসং | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পিচিগুঃ (পুং) উদর । ইত্যমরঃ ॥ তশ্ত 

লক্ষণং যখা। ভোগীঢ্যাঃ সমজঠরা নিংস্বাঃ 

২২৯৪ পিচ্ছ্ৎ 

সথার্ঘটমন্নিভাঃ | অর্পোদরা দরিদ্রাঃ হা 
রিতি গারুড়ে ৬৩ অধ্যায়ঃ ॥ পশোরব 

য়বঃ। ইতি মেদিনী ॥ 
পিচিগ্ডিকা (স্ত্রী) পিগিক। পার ডিম ইতি 

ভাষা । ইতি হেমচত্ঃ |" 
পিচিগ্ডিনঃ (পুং ) বৃহছদরযুক্তঃ। ইত্যমরঃ | 

তৎ্পধ্যায়ঃ। পিচগ্ডিলঃ ২ বৃহতকুক্ষিঃ৩ 
তুন্দী ৪ তুন্দিকঃ ৫ তুন্দিলঃ ৬ উদরী ৭ 

উদরিলঃ ৮। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পিচুঃ (পুৎ ) কার্পাসতুলঃ। ইত্যমরঃ॥ কু 

ভেদঃ। কর্ষ:। অন্থরবিশেষঃ | ইতি 
মেদিনী ॥ ভৈরবঃ1 শব্যভেদঃ। ইতি 

বিশ্বঃ ॥ 

পিচুকঃ (পু) মদনবৃক্ষঃ। ময়ন। ইতি ভাষা। 

ইতি রত্বমাল! ॥ ূ 

পিচ্তুলৎ (ক্রী) ভূলঃ | ইতি ত্রিকাগুশেষঃ! 
পিচ্মন্দ: (পু) নিশ্বরৃক্ষঃ | ইতি ছেদ" 

চন্দ্রঃ ॥ 

পিচুমর্দ (পুহ ) নিরৃক্ষঃ ॥ ইত্যমরঃ ॥ 

পিছুলঃ (পুত) ঝাবুকঃ। ইছুলঃ। জলবায়সঃ। 
ইতি মেদিনী॥ তুলঃ। ইত্যবরটাকায়াং 

সারহুন্দরী ॥ 

পিচ্চ ক ছেদে। ইতি কবিকল্পত্রমঃ ॥ ক 
পিচ্চয়তি। ইতি ছুর্গাদানঃ 

পিচ্চটং (ক্লী) সীদকৎ। রঙ্গহ | নেত্ররোগে 
পুং। ইতি মেদিনী ॥ 

শিচ্ছ শু বাধে । ইতি কবিকল্পজরুনঃ £ শ 

পিচ্ছতী পিচ্ছন্তী 1 বাধে! বিহিতিঃ 1 
ইতি ছুর্গাদানঃ ॥ 

পিচ্ছৎ (ল্লী) মযুরপুচ্ছহ 1 তঙপর্ামঃ। 
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শিখণ্ডঃ ২ বর্থৎ ৩। ইত্যমরঃ | শিখি- 

পুচ্ছৎ ৪ শিখগুকৎ ৫। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ চূড়া ॥ ইতি মেদিনী ॥ 

পিচ্ছঃ (পুং ) লাঙ্গুলৎ । ইতি মেদিনী ॥ 
পিচ্ছলদল। (স্ত্রী) বদরীবৃক্ষঃ। ইতিত্রিকাড- 

শেষঃ ॥. 
পিচ্ছবাণঃ ( পুং) সটেনপন্ষী। ধ্ রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 
পিচ্ছ! (ভ্ত্রী) শালালীবেষ্টঃ ) ইত্যমরঃ র্ 

পুগঃ॥ ছটা । কোষঃ। মোচ11 ভক্ত- 
'সন্তুতমণ্ডং । পড্ভিঃ। অশ্বপদাময়ঃ | 

ইতি মেদিনী॥ চোলিকা। ফণিলাল!। 
ইতি হারাবলী ॥ শিংশপাব্ক্ষঃ। ইতি 

-. শব্দচক্দ্রিকা | . * 
পিচ্ছিক! ( স্ত্রী ) চামরবিশেষঃ 1 যথা । 

পিচ্ছিকাং ভ্রাময়িত্বা বহুবিধ হাস্তং 
কৃহ্বা পণমহইৎ দস্দ চরণে ইদং অলিং 
অপ্রিণ| কুণাঁমস্ম । ইতি রত্বাবলীনাটকে 
৪ অস্কঃ॥ 

পিচ্ছিতিকা (স্ত্রী) শিংশপা। হাতি শব্দ 
চন্দ্রিক। ॥ 

বিডি হি) জিরার ॥ ইতি রায়- 

| মুকুটঃ ॥ সুরস্ব্যগ্রনাদি। ইতি ভরতঃ॥ 

সুপাদি। ইতি রমানাথঃ ॥ সিগ্সুপ!দি | 
ইতি ভাশ্ুদীক্ষিতঃ 1 মগুযুক্তভক্তং | 

জনযুক্তব্যপ্তনং 1 ইতি নীলকণঠঃ £্ তত- | 
পর্ধযায়ঃ। বিজিলৎ ২। ইত্যমরঃ ॥ বিজ- 
গিনং ৩ বিজিনং ৪ বিজ্জলং ৫ ইজ্জলং৬ 

লালনীকং ৭) ইতি বাচস্পতিঃ 1 পিচ্ছ- 
ঘুক্তশ্চ ॥ 

পিচ্ছিলঃ যু । ইতি রাজ- 

নির্ধনটঃ॥ , 

পিচ্ছিলকঃ ( পু) ধন্বনবুক্ষঃ ৷ ইতি. রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পিচ্ছিলচ্ছদা (রী) উপোদকী। ইতি রাজ- 
নির্ধন্টঃ॥ 

পিচ্ছিলস্বক্ চ্7 (পু) শাগরঙপরৃক্ষঃ॥ ইতি 
ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ধবনবৃক্ষঃ॥ ইতি বত্ব- 

মাল। ॥ 

পিচ্ছিলসারঃ (পুং) মোঁচরসঃ ৷ ইতি রাঁজ- 

নির্ঘটঃ ॥ 
পিচ্ছিলা (ভ্্রী) পোতিকা । শিংশপা। 

শাল্মলিহ। সিদ্ধুভেদঃ। ইতি যেদিনী ॥ 
কোকিলাক্ষঃ | বৃশ্চিকাক্ষুপঃ | শুলীতৃণহ। 

অতমী | ইতি রাজনির্ধনঃ॥ কী । ইতি 
শবচন্দ্রিকা ॥ 

পিজ ই ক ভাষ্রার্থে। ইতি কবিকল্প্রমঃ ॥ 
ই ক পিগ্ুয়তি। ভাঃ দীণ্ডিঃ। বট্টার্থে! 

নিকেতনহিংনাবলদানানি । ইতি ছূর্গা- 
দানঃ॥ রর 

পিজ ই লঙ বর্ণপৃজয়োঃ॥ ই পিগ্তে। লও 
পিড্ক্তে ৷ ইতি ছুর্খাদাসঃ 1 

পিগ্রং (ক্লী) বলং । ব্যাকুলে ভ্রি। ইতি 
মেদিনী ॥ 

পিগ্ুঃ ( দুং) বধঃ। ইত্যমরঃ ্ কপুরভেদঃ । 

ইতি রাজনির্ঘণ্ঃ ॥ 
পিশ্তটঃ (পু) নেত্রমলৎ ॥ পিইুটি ইতি 

ভাষা। যথা। দূষীকা দূষিকা! দৃষিঃ পিঞ্লেট- 

পিশ্রটাবপি | ইতি শবরত্াবলী 0" 

পিগ্রন, ( নী) কার্পামস্কোটনধনুঃ | 
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- 'তৎপধ্যায়ঃ ।* বিহননং ২ তুলস্ফোটন- 

, কার্ধুকং ৩। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
পিগুরৎ (ক্রী ) হরিতালং। ইত্যমরঃ॥ স্বর্ণৎ । 

ইতি মেদ্রিনী ॥ নাগকেশরং | ইতি রাজ- 
নির্ধন্টঃ॥ পক্ষ্যাদিবন্ধনগৃহং । কাযাস্থি 
বুন্দৎ। ইত্যমরটাকায়াং রামাশ্রমঃ ॥ 

পিপ্ররঃ (পুহ) অশ্বভেদঃ। গীতরভবর্ণঃ। 
ইতি হেযচন্দ্রঃ ॥ পীতে ত্রি। ইতি 

'মেদিনী ॥ 

পিপ্রবকহ (ক্লী) হরিতালং | ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পিগুলৎ (ক্রী ) কুশপনত্র | হরিতালং | ইতি 
খবণিঃ ॥ 

পিগ্রলঃ (পুং) অত্যন্তব্যাকুলসৈন্যাদিঃ। ইত্য- 
. মরঃ॥ 
পিগ্নলী (রী) কুশান্তরবেদ্তিতপ্রাদেশমাত্রসাশ্র- 

কুশপত্রয়ং । অন্য! নামাস্তরৎ পবিত্রং | 

যথ। 'অনস্তর্থর্তিণৎ সাগ্রৎ কৌশং দিদল- 

মেব চ। প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেষৎ পবিত্রুং 

ঘত্র ুত্রচিৎ ॥ এতদেক হি পিগুলা। 
লক্ষণৎ মমুদাহতৎ 1 ইতি ছন্দোগ- 

পরিশিহ 
পিল (জী) তুলৎ | হরিড্রা । ইতি মেদিনী £ 

, হিংসা । ইতি ত্রিকাণ্ডশেষং ০ ছুড়ী। 
ছড়া ইতি ভাবা | যখা ) প্রোৎফলঃ 

িংহলা স্থানশ্ছড়ী পিন ছটাপি চ। 

ইতি শলমালা ॥ 
- পিক্গনিহ (জী) স্র্ণৎ। ইতি রাজনির্বনঃ £ 

পিশ্তিক। (স্থ্ী ) ভুলনানিকা ॥ পাই ইতি | 
স্ভাষা! 1, ইতি ভ্িকাশ্ুশেষঃ ৪ 

পিঞুলং (কী) বন্তিকা। ইত্ভাণাদিকোমঃ ॥ 
পিগ্ষঃ (পুং ) কর্ণমলৎ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পিপ্রেটঃ ( পুং ) নেত্রমলং 1 ইতি শব্দরত্া- 

বলী॥ 

পিঞ্জোল৷ (ভ্ত্রী) পত্রকাহলা । পত্রশবঃ। 
ইতি হারাঁবলী ॥ 

পিট সংহতৌ। ধ্বনৌ। ইতি রর 

পেটতি জনঃ কিঞ্দ্রাশীকরোঁতি 'শব্দা, 

য়তে বা। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পিটং (ক্লী) চালঃ) ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

পিটঃ (পুং) পেটঃ। পেটার! ইতি ভাষ!। 

ইতি ধরণিঃ ॥ 

পিটকঃ ( পুং ) বংশবেত্রাদিময়সমুদগকঃ | 
পেটারী ইতি পেটা ইতি পেড়া ইতি চ 

খ্যাতঃ 1 তহুপর্ধ্যায়ঃ । পেটকঃ হ পেড়া ৩ 

মন্তযা ৪1 ইত্যমরঃ ॥ আদ্র, ্ব্পপেটি 
কায়াং। পরো যহাপেটিকায়াং। ইতি 
স্বামী ॥ পেটঃ ৫ পেটিক| ৬ তরিঃ৭ তরী৮ 
মহ্ুষা ৯ পেড়িকা ১০1 ইতি শব্দরহ্া' 

বলী॥ বিস্ফোটে ত্রি। ইতি মেদিলী 
পিটহ্াশঃ (পু) পর্বাতোর্সিমহস্তঃ। ইতি 

ভুরিপ্রযোগঃ ॥ 

পিটহ্বোকী (ভ্ী) ইন্দ্রবারুণী। ইতি রুমাল? 

পিটাকঃ (পুহ ) জুমিবিশেবঃ॥ ইহ্যাণাপি 
কোষ ৮ 

পিউকং (ক্লী) দন্তকিট্রকং । ইতি শঙ্দরহ্া 
'বলী £ , 

পিঠ রিনি বখে। ইতি কবিকলক্রম ৪ ভাত 
বর্গাদ্যাদিঃ। পেঠতি পিপিঠহ্ং | রিশি 
দুখানুভবে | ইতি ছুর্ালানঃ 



গিড়কা ২২৯৭ পিড়কা 

পিঠরং (রী) মুস্তা। মন্থানদণ্ডঃ। ইতি 
মেদিনী॥ 

পিঠ (পু ) শ্বৃহভেদঃ ৷ তংপর্যায়ঃ 
কুদ্রস্কঃ ২ উদবাটঃ এ। ইতি ভ্রিকাণ্ড- 
শেষ ॥ শ্থালী । ইত্যমরঃ ॥ 

পিঠরী (স্ত্রী) শ্থালী। ইত্যমরটাকায়াৎ রায়- 
মুকুটঃ ॥ । 

পিড ইক সংহতে।। ইতি কবিকল্পত্রমঃ ॥ 
ইক পিগুয়তি। সংহতিঃ রাশীকরণং। 

ইতি ছুর্ণাদাসঃ ॥ 

পিড ই উ নংহতৌ। ইতি কবিকল্প্রমঃ ॥ 

ই পিণ্যতে। ও পিগুতে। ইতি ছূর্গ- 
দাঃ 

প্ডকঃ (পুং ) স্ফোটকঃ ৷ ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
বি (ভ্রী) স্ফোটকবিশেষঃ। প্রমেহজা 

না দশবিধা। ॥ যথা । শরাবিক! কচ্ছপিক। 

. জালিনী বিনতালজী ৷ মসুরিক! সর্ধপিকা 
পুভিণী সবিদারিকা ॥ 

পিড়কাঁঃ প্রমেহোপেক্ষয়! দশ । তাসাং 

প্রত্যেকলক্ষণৎ যথ। । সন্ধিমন্ত্মহ জায়ন্তে 

মাহসলেযুচ ধামহ । অস্তোম্নতা চ তদ্রেপা 

নিিমধ্য। শরাবিকা ॥ ১৯॥ সদাহ! বৃর্্ম- 

সংস্থানা জয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ 1 ২1 

জালিনী তীব্রদাহাত্রিমাংসজালনমা- 
তত! ॥ ৩॥ অবগাঢ়রুজা ক্রেদা পৃষ্ঠে বাপুযু- 
দরেইপি বা । মহতী পিড়কা নীল! বিনত? 
নাম সা স্বৃতা 0৪ ৪. রক্তাসিতা স্ফোট- 

চিতা দারুণ! ত্বলজী ভবেহ। ৫1 মকর" 

ফলসংস্থালা বিজ্ঞেয়া সা নসুরিক। ॥ ৬ ৫ 
গৌর্সর্বপসংস্ানা তত্প্রধণো চ বর্বপী।৭। 

ডড৬ রঃ 

বিদ্রধিশ্েতি 

মহত্যল্লচিত! জ্ঞেয়া পিড়কা চাপি 
পুভিণী ॥ ৮ বিদারী কন্দবদ্ধত্া কঠিন! 
চ বিদারিকা 1-৯। বিদ্রবে্গণৈ্যুক্তা 
ভ্রেয। বিদ্রধিকা ভু সা॥ ১০ ॥%॥ কুষ্ঠ 
পিড়কা! যথা। কগুখিপূষকশ্চৈৰ কুষ্ঠে 
শোণিতস্হভ্রিতে | বাহুল্য বন্তুশোষশ্চ 

কার্কশ্ঠৎ পিড়কোদগম্ ॥ * ॥ পিড়কা- 

বিশেষ! যথা ॥ যবাকার। সুকঠিন। গ্রথিতা 

মাংসসংশ্রিতা [ পিড়কা শ্লেপ্সবাঁতাত্যাং 
যবপ্রখ্যেতি সোচ্ততে ॥ ঘনাম্নবক্রাং 

পিড়কামুক্নতাং পরিমগ্ডলাং। অন্ত্রালজী- 

মন্সপূযাৎ ভাঙ বিদ্যা কফবাতিজাৎ ॥ ১ 

বিবৃতাম্ত/(ং মহাদাহাং পকোড়ুদ্বর* 

ননিভাং। পরিমগুলাং পিত্তকতাং বিবুতাং 
নাম তাং বিছুঃ ॥ ২৪ গ্রথিতাঃ পঞ্চ ব। 

ধড়বা দারুণাঃ কচ্ছপোপমাত। কফ 

নিলাভ্যাং পিড়কা জেয়াঃ কচ্ছপিকা! 

বুধৈঃ ॥ ৩.॥ গ্রীবাংসকক্ষাকরপাদ্* 

দেশে সঙ্গৌ গলে বা ভ্রিভিরেব দোষৈঃ । 
গ্রদ্থিঃ সবল্মীকবদক্রিয়াণাং জাতঃ ভ্রমে- 

ধৈব গতঃ প্রৃদ্ধিঃ ॥ যুথেরনেকৈঃ আ্রতি- 
তোদ্বস্ডিবিনর্পব্ সর্পতি চোল্নতাগ্রৈঃ ৷ 

বল্মীকমাহুভিঘজো! বিকারং নিগ্রত্যনীকং 

চিরজৎ বিশেষাণ্ড ॥ ৪ ॥পদ্মকিকবন্মধ্যে 

পিড়কাভিঃ সদাচিতাৎ । ইন্দ্রবদ্ধান্ত তাং 

বিদ্যাদাতপিভোথ্িতাৎ ভিষক্ ৫ 
” মণ্ডল বৃত্তমুৎসন্গৎ সরজ্ৎ পিড়কাচিতং ! 

রুজাকরীহ গর্দভিকাঁং তাহ বিদ্যাদ্বাত- 

পিশতজাৎ ৪ ৬ বাতল্লেঘসযুকূতঃ শ্যণু 

হনুসন্ধিজঃ( স্থিরো মন্দরুজঃ় নিগ্ধো1 



পে ২২৭৯৮ পিওঃ 

জ্রেয়ঃ পাষাণগর্দভঃ 1 ৭ ॥ কর্ণন্যাত্যন্তরে 

জাতাহ পিড়কামুগ্রবেদনাং | স্থিরাং পন- 

সিকান্তাস্ত বিদ্যাদত্তঃপ্রপাকিণীহ ॥ ৮ ॥ 

বিসর্পবগ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্। 

দাহজ্বরকরঃ পিগ্তাৎ স জ্ছেয়ে। জাল- 

গর্দভঃ ॥৯॥ পিড়কাদুত্তমাঙগস্থাং বৃত্ত" 

মত্যুগ্রকুগৃদ্বরাং । সর্ববাত্মিকাং সর্ববলিঙ্গাৎ 
জানীয়াদিরিবেছিকাং ॥ ১০ 1 বাছু- 

পার্খাংসকক্ষেযু কৃষঃস্ফোটাৎ সবেদনাং ॥ 

পিত্তপ্রকোপমসন্ভুতাঁৎ কক্ষামিত্যভিনিদ্দি- 

শেৎ ॥ ১৯1 একাদেতাদৃশীৎ দুষ্ট 

পিড়কাং স্ফোটসঙ্গিভাং। তৃগ্গতাং পিত্ত- 

কোপেন খন্ধনামাং প্রচক্ষতে 0১২৪ 

কক্ষভাগেষু যে স্ফেটি। জায়স্তে মাংস 

দারুণাঃ। অন্তর্দীহভ্বরকর! দীগুপাঁবক" 

সমিভাঃ॥ সপ্তাহাদ্বাদশীহাদা। পঙ্গণদ্ধ। 

স্রস্তি মানবং | তামগ্লিরোহিমাং বিদ্যা- 

দনাধাহ সমিপাততঃ১৩: নখমাংসমধি- 

ষ্ায় বাতঃ পিতৃ দেছিলাং ) কুরুতে 
দাহপাকৌ চ ব্যাধিস্তৎ চিপ্যমাদিশেশ ৪ 

তদেবামতরৈর্দোষৈঃ কুনথং পরুষং 
বদেত ₹ ১৪ ॥ গন্থারাম্নখ হবন্তাহ স্বর্ণ 

মুপরিদ্থিতাং ॥ পাদস্ানুশয়াং তাস 

বিদ্যাদস্তঃপ্রপাকিঠহ হ ১৫ & বিদানা 

কন্দব্থুতাৎ কক্ষাবজক্ষপলঙ্গিষ্ ॥ বিলারা, । 

ছিতি তাহ বিদ্যা সর্কালহ 

" লক্ষণাহ ₹ ১৬৪ ইতি মাধবকরঃ র 

লিগুং (রী পুহ) আজীবন জয় । ইতি | 

মেলিনী ভর শ্াহ্তশেহত্রব্যনির্সিভবিহকলা | 

কারুপিজ্দেশ্তবদেয়ামহ 1 যজুবেদিনাহ £ 

পিগুশব্দো নপুৎসকলিঙগেন প্রযুজ্যতে। 

যথা । অবন্্ৎ পিং দদ্যাদসাবেতৎ 

ত ইতি শ্রাদ্ধবিবেকগৃতপিগুপিভূবজ্ীয়ণ 
কাত্যায়নবচনে পিগুবিশেষণে এতদিতি 

নপুংদকনির্দেশাৎ ভাষেতৈতচ্চ বৈ পিং 
যজ্জদত্তম্য পূরকমিতি খধ্যশৃঙ্গবচনেইপি 
তথ! দর্শনাচ্চ! ছন্দোগান1ৎ পিগুশব্দঃ পুখ 

লিঙ্গেন প্রযুজ্যতে। দর্ভেযু মধু মধু মধ্বি- 

ত্যক্ষল্নমী মদস্ত ইতি জপিত্! ত্রীংস্্রান্ 
পিগুন্দদ্যাদিতি গোভিলসৃত্রে পিগানিতি 

হলিশ্রনির্দেশাৎ। ইতি শ্রাদ্ধতত্বং ॥ 

গয়াহাবাত়পিগুদানবিধির্থা ॥ গয়াতুং 

পিগুদানঞজ গয়ান্তহ তীর্থমেব চ। পঞ্থবান্ং 

কামরূপং পিচ্ছিলান্তং দরিৎ শুভে ॥ 

জনাদ্দিনন্ত হস্তে ডু পিগুং দদ্যাৎ বক 
নূরঃ। বিরজে চ তথ! চাশ্বকর্ণে রামে চ 

নোমকে 1 জীবতপিগুপ্রদানেন অল 

দ্ায়তে নরঃ। যত্র!গম্যে মহাক্ষোতে ছক 

পিশুং দদেতু যঃ। শামদ্য়াধিকং রি 

সায়ুষো বদ্ধতে হুমা | ইতি যোগিনী 

তচ্ছ্র প্রথমতনে ২ ভাগে ৫ পটল? 

অন্যহু গয়াশন্দে ড্রটব্যহ 

পিথুঃ পুং) বোলঃ। বলং ॥ সান্দরং ! দেটোক' 
দেশও অগারৈকদেশং 1 দোদাওং। 

নিবাপঃ 1 গোলঃ | সিহাকঃ । ওডুপুক্পং । 

ইতি নেলিনী হ বহি বলি) ইহি 

হেলচচ্ছঃ হ খজকুকিত 1 ইতানরঃ ॥ গলা 

রুক্ষ | ইতি পালি: £ 5 নিব 
পদা পিহৃদেয়স্য হিশ্িবা । হাল 

সুপাদায় হিবিযোইর্ভকমর্ভতহ 5 ছগি 



বিগ, 

সহ সন্গীয় পিগুদানমুপক্রমেৎ ॥ শ্রাদ্ধা- 
.ঘাঁছবিষোইমাদে সকাশাৎ বাবদ্ভক্ষ্য- 

মোদনব্যগ্তনাদি ততোহল্লালগহ গৃহীত্বা 

যদ করণশেষেণ সহ জন্নীয় মি্ীকৃত্য 
পিগুদানমারভেতেত্যর্থঃ 1 .মধ্বাজ্যতিল- 

সংযুক্তৎ সর্বব্যগ্রনসংযুতৎ। উঞ্চমাদায় 

পিগুন্ত কৃত্বী বিদ্বফলোপমং ॥ দদ্যাঁ 

পিতামহাদিভ্যো দর্ভমূলাদ্যথাক্রমৎ | 
অত্র পিতীমহপদং পিতৃপরৎ বচনাস্তরৈক- 
বাক্যত্বাৎ ৷ সপিত্রে প্রথমৎ পিগুৎ 

দদ্যাছুচ্ছিউসনিধৌ। পিতামহায় চৈবাথ 
তৎপিত্রে চ ততঃ পরৎ॥ দর্ভমূলে লেপ- 

ভুজন্তর্পয়েলেপঘর্ষণৈহ 1 পিখৈর্মাতা- 
মহাংস্তদদান্ষমাল্যাদিসংযুতৈঃ ॥ ও্রীণ- 
যিত্বা দিজাগ্র্যাণাং দদ্যাদীচখনভ্ততঃ । 

ইতি শ্রাদ্ধতত্বৎ ॥.% ॥ অন্াদ্যভাবে 
ফলাদিনাপি তপ্য কর্তব্যত্বং যথ!। এনুদং 

বদরোন্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভনহস্তরে | 

ন্যপ্যপিণ্ সতো। রাম ইদং বচন- 
মব্রবী॥ ইদং ভূঙক্ষ মহারাজ প্রীতো 

যদশনা বয়ৎ | যদন্নাঃ পুরুষ! রাজং- 
স্তদম্াঃ পিতৃদেবতাঃ 1. ইত্যযোধ্যা- 
কাণ্ড 0 ক্* ॥ পুরকপিওবিধির্বথ। ॥ তত" 

শ্চোভরপুর্ববপ্যামমিং প্রস্বালয়েদ্দিশি | 

তগুলপ্রস্থতিং তত্র প্রক্ষাল্য ছিঃ পচে 

স্বয়ৎ ॥ সপবি ্রৈত্তিলৈর্ষিশ্রাং কেশকীট- 

বিবর্জিতাং। ছারোপান্তে ততঃ ক্ষিপ্ত 

শুদ্ধান্থা৷ গৌরমৃভিকাহ ॥ তৎপুষ্ঠে শ্রস্ত- 

রেদ্দর্ভান্ যাম্যাগ্রান্ দেশনভ্তবান্ । ততো- 

ইবনেজনন্বদ্যাৎ সহল্মরন গোত্রনামনী ॥ 

২২৯৯ গিওঃ 

ভিলসর্পির্মধুক্ষীরৈঃ সঞ্চিতৎ তগুমেব 
হি। দদ্যাৎ প্রেতাঁয় পিশুস্ত দক্ষি- 
ণাভিমুখন্থিতঃ 7 ফলমূলগুড়ক্ষীরতিল- 

মিশ্রন্ত কুত্রচিৎ । অর্ধৈহ পুশ্পৈস্তথা 

দীপৈর্ধ্ পোস্তোয়ৈঃ হ্থশীতলৈঃ॥ উর্ণাতন্ত' 
ময়ৈই শুদ্ধৈর্বাসোভিঃ পিগুমর্চয়ে ॥ 
প্রয়াতি. যাবদাকাশং পিগাদাম্পময়া 

শিখা ॥ ভাবত সংমুখস্তিষ্ঠেৎ সর্ব 
-তোয়ে ততঃ ক্ষিপে। দিবসে দিবসে 

দেয়ঃ পিও এবইক্রমেণ ভু ॥ অদ্যঃ- 
শৌচেহপি দাতব্যাঃ সর্ব্বেহপি যুগপতথা। 

ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যাঃ প্রথমে ত্বেক 
এব হি॥ দ্বিতীয়েহহনি চত্বারস্তৃতীয়ে 
পঞ্চ চৈব ছি ॥ একান্তোয়াঞ্জলিত্বেবৎ 
পাত্রমেকঞ্চ দীয়তে ॥ দ্বিতীয়ে ছে ভৃতীয়ে 
ত্রীন্ চতুর্থে চতুরত্তথা। 'পঞ্চমে পঞ্চ 
ষষ্ঠে ষট, সগ্ডমে সপ্ত এব চ ॥ অষ্টশে- 
হফেঁ। চ নবমে নবৈব দশমে দশ । যেন 

স্থযঃ পঞ্চপঞ্চাশভোয়স্যাঞ্জলয়ঃ ক্রমাৎ ॥ 

তোয়পাত্রাণি তাবন্তি সংযুক্তানি জলা 

- দিভিঃ॥ ইতি শুদ্ধিতত্বৎ ॥ % [ গয়ায়ণ 

মাত্মপিগুদানপ্রমাণৎ যথা 1 স্বকর্শধর্ 

যৌগেন ধনমুচ্চাবচ বছু। উপার্জয়িত্বা 
প্রযবৌ গয়াতীর্ঘযন্তুমং॥ পিগুনির্ববপণহ 

তত্র প্রেতানামনুপুর্ববশঃ ॥ চরার স্ব 

পিতৃণাঞ্চ দায়াদানামনন্তরং ॥ আঘ্মিনশ্চ 
মহাবুদধির্মহাবেদ্যাৎ তিলৈরবিনা | - পিশু- 
নির্বপণহ চক্রে তথান্যেষাঞ্চ গোত্রিণাহ ৫ 

এবং শ্রদতেঘঘ বৈ পিণডেষু প্রেত- 

ভাবত ॥ বিহুক্তান্তে ছিজ প্রেত! 
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ব্রহ্লোকং ততে! গতাঃ ॥ ইতি বাঁমনে 
৭৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

পিগকহ (ব্লী) বোলং | পিগুঘুলং। ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পিগকঃ (পুহ.) দিহলনামগন্ধদ্রব্যং | ইত্য- 

মরঃ ॥ পিশাচঃ। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

পিগুানুঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
পিগুকন্দঃ (পুং) পিগালুঃ । ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ॥ 
পিওখভ্ভুরঃ (পুৎ) বনামখ্যাতথন্ছুরঃ । তৎ" 

পর্ধযাযঃ॥ রাঁজজন্বুঃ ২ পিণ্ী ৩। ইতি 

জটাধরঃ ॥ 
পিওখভ্ডুরী (ত্র) পিশুখর্জুবঃ॥ তৎ্পর্যায়ঃ। 

দীপ্য1 ২ স্বপিগ্ু! ৩ মধুরত্রবা & ফল- 
পু্গ! ৫ স্বাছুপিণ্ড। ৬ হয়ভক্ষা ৭ পিগু- 
খর্ছভুরিকা ৮। অস্থা গুণাঃ। গোৌল্যত্বং। 
হিম  পিভদাহাতিশ্বাসভ্রদনাশিত্ং ॥ 
বীর্্যবৃদ্ধিদত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘস্টঃ॥ অপি 
চ। পিগখর্ডুরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে 

তবে । খর্ুর্মী গোস্তনাকারা পরাদ্- 
দ্বীপাদিহাগতা। ॥ জীয়তে পশ্চিমে দেশে 
সা ছোহোরেতি কীর্ভ্যতে | খজুরীত্রিতয়ং 
শিতং সধুরং রসপাঁকয়োঃ ॥ নিথধহ কচি 

কর হুদ্যং ক্ষতক্ষয়হরং গুরু । তর্পণং 
রক্তপিততগ্রৎ পুষ্টিবিষ্তিশুক্রদং ॥ কোষ্ঠ. 
মারুতকৃছল্যন্থাহবাতকফাঁপহং । হবরাভি- 

ঘাতক্ুত্তৃষ্ঠাকামশ্বামনিবারকহ ৪ মদমৃচ্ছা- 
যরুৎপিতমদ্যোভূতগদান্তকৃৎ। মহতীভ্যাং 
ওখৈরল্বন্নখ্ুরিকা স্থৃতা খ্ুরীতরু" 

তোয়ন্ত মদপিভকবহ ভবে । বাতশ্লেম্- 

হব ক্রচ্যহ দীপনহ বলশুক্রকৃহ £ অথ 

পিগুথভুরভেদঃ | স্থনেপালী তু মৃছুলা 
বলিহীন্ফলা চ সা। সথনেপালী শ্রমত্রান্তি- 

দাহমুচ্ছাত্রপিত্তৃৎ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পিগুগোসঃ (পু ) গন্ধরসঃ। ইত্যমরটাকায়াং 

র্মানাথঃ ॥ 

পিগুতৈলকঃ (পু) তুরুফঃ | ইতি রাভ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 
পিগুদঃ (পু) পিগুদানকর্তা। যথা। লেগ- 

ভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পি গুভাগিনঃ 
পিগুদঃ সপ্ডমস্তেষাং সাপিগ্যৎ সাপ" 

পৌরুষং ॥ ইতি শুদ্ধিতত্বং ॥ অপি চ। 
গাঙ্গেনেহ পরাৎ দিদ্ধিং প্রাপ্যন্তে বারিণ! 

নরা:। পৈত্রযাঃ পশ্চাৎ ক্রিয়াঃ কার্ধাঃ 

সর্বাশ্চৈবৌর্বদেহিকাঃ॥ ক্রিয়াং করোতি 
যঃ পূর্ববাহ পিতৃণাং যন্চ পিওদঃ। প্রায়" 

শ্চিভমচীর্ণহ ততপ্রায়শ্চিতী ভবেতু সঃ ॥ 

ইত্যগ্নিপুরাগহ ॥ 
পিগুপদহ (ক্লী ) অঙ্কবিশেষঃ| যথ!। দরগা" 

সউকৈধিনিহতো ভবন বহ্ধঃ বর্ত 
স্বযৃক্ষনিহ বুগ্রশরৈকনিপ্ঘহ ॥ একীকৃতৎ 
রসনিশাবরযুগ্ভুক্তশেষং ততো! ভবতি 
পিগুপদং গৃহন্ত £ রূপা্টকৈরেকাশিত্যা 
বিনিহতঃ পুরিতঃ ভবনস্ত বন্ধ: দীর্ঘপ্রন্তার' 
মিলিতহন্তাঃ স্বস্বক্ষং তত্মংখ্যানং যুগ 

শরৈকনিছ্ং  দ্বিপপ্ণাশছুতরশতপুরিতং 
একীকুতই পূর্বাহ্থেণ নিলিতৎ নিশা 

করধুগ্পরহ্ক্তশেষহ যোড়শাধিকদিশত" 

হৃতাবশিষ্টং তত সংখ্যানহং পিওপছ 

সংজহ গৃহন্য ভবতি ॥ ইতি জ্যোতি” 
সত্ৎ ৪ 
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পিশুপাদঃ (পু) বন্ী। ইতি ভ্রিকাগশরেষ্ঃ॥ | পিগারঃ ( পুহ) ক্ষপণকঃ । গোপহ। যৃহ্ষী- 

পিশুপুষ্পৎ (ক্লৌ) অশোকপুষ্পহ 1 জবাপুষ্পহ | 

পন্পু্পহ 1 ইতি যেদিনী ॥ তগরপুষ্পৎ ॥ 

ইতি শব্দবত্রাবলী ॥ ৮ 
পিগুপুষ্পকঃ (পু) ব্বন্তুকৎ | ইতি শব্দমাল। ॥ 
পিগুকল৷ (ভ্ত্রী ) কটুতুদ্ধী। ইতি জটাধর£৭ 
পিগুমুভ্তা (ত্ত্রী) ন্যার। ইতি রাজ" 

নির্ঘন্ঃ ॥ 

- লিগুযূলঘ (কী ) শর্জবৎ । হুলকতেদ 1 ভু 

পর্য্যায়ঃ। গজাণুৎ ২ পিগ্ুকং ৩ পিগু- 

মুলকং ৪ | অস্ত গুণাঃ | কটুত্বৎ | 
1 উষ্ণন্ুৎ ॥ উীলযাতারিযেদেনালিত্ৎ না 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 7 
পিগুলঃ (খু) পেতুঃ। ইতি হারাবলী ॥ 
পিগুবীজকঃ' ( পুং ) 'কণিকারবৃক্ষঃ ইতি 

রাজনির্ধপ্টও |" 

' পিগুদঃ (পুৎ) ভিক্ষাশী | ভিক্ষোপনথীবী। 
ইতি শব্দমীলা | . 

, পিশু। (স্ত্রী) পিখাঁয়সৎ | কম্তুরীভেদঃ। সা 

'কুলখিকাতঃ- কিয়ৎস্থলা- ।. ইতি রাঁজ- 

নির্ধনটঃ ॥'বংশপত্রী। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পিগাতঃ (পুং) সিহলকঃ। ইতি রত্রমালা ॥ 

পিগাভ্রং (ক্রী ) ঘনোপলঃ ৷ ইতি শব্দমালা ॥ 

পিগায়নৎ (ব্রী) তীক্ষায়সৎ। ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

'পিগারং (কী) কিদাকিবিপে ।.পিগারা 

ইতি হিন্দী ভাষা । অস্ত গুণাঃ |. শীতল- 

ত্বহ। বল্যত্বৎ | পিভনাশিত্বৎ | রুচি- 

কারিত্বং। পাকে লঘুন্বং। বিশেষেশ বিষ. 
শান্তিকরতঞ্চ । ইতি ভাবপ্রকাশঃ £ 

নি ৬৭ 

রক্ষকঃ 1 ভ্রমভেদহ.1 ইতি মেদিনী ॥ 

বিকঙ্কতবৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পিগালুঃ (পুং) কন্দগ্ুডূচী | কন্দভেদঃ । 
. পেড়ানু ইতি হিন্দী ভাষা। চুড়ি আজ 
ইতি বঙ্গভাষ! । তৎপর্য্যাযঃ | গ্রস্থিলঃ ২ 

পিগুকন্দঃ ও গ্রন্থিত ৪ রোমশঃ ৫ রোম- 

কন্দঃ ৬ পোমালুঃ ৭ তান্থুলপত্রঃ৮ নানা- 

বন্দহ ৯ পিক ১০ | অস্থ্ গুণাঠ। অধুব 

ত্বহ। শীতত্বৎ | মৃত্রকৃচ্ছদাহশোধপ্রমেহ" 

নাশিত্বৎ | বৃষ্যত্বং, | সন্তর্পত্বং | গুরুত্ব- 

ঞ্চ । ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পিগালুকং ( ক্লী.) আলুবিশেষঃ | গোল আলু 

ইতি গুড় আলু ইতি চুবড়ি আলু ইভি চ. 
- ভাষা। অস্ত গুাঃ 1 কফহবন্ং। গুরুত্বং। 

বাঁতপ্রকোপণত্বঞ্চ । ইতি রাজবললভঃ ॥ 

পিগাছবা! ক্র) নাড়ীহিঙ্ু । ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ॥ 
পিশ্ডিঃ (ভ্ত্রী) পিশ্ডিকা | ইত্যমর'টাকায়াং 

রমানাথঃ ॥ 

পিপ্ডিকা (জ্ত্রী) রথনাভিঃ। ইত্যমরঃ ॥ সা 

রথচক্রমধেত মগ্ডলাকার। যন্তাং সব্বাণি 

কার্ঠান্যাসজ্যন্তে | ইতি রায়মুকুটঃ ॥ 
পিচিণ্িকা | স! জান্ুনোহধোমাঘসল- 

প্রদেশঃ ।পায়ের ডিম্ ইতি ভাষা । ইতি 

.: হেমচন্দ্ঃ॥ শ্বেতাঁ্লিং। ইতি রাজনির্ঘটঃ॥ 
, পীঠং। যথা। সৃত উবাচ। পিগডিকালক্ষণৎ 

বক্ষ্যে বথাবদনুপূর্বশঃ । পীঠোচ্ছায়ং 
যথাবচ্চ ভাগান্ ষোড়শ কারয়েৎ ॥ ভুমা 
বেকঃ প্রতিষ্ঠঃ স্যাচ্চতুর্ভির্দগতী মতা । 

সবভো ভাগ্ন্তথৈকঃ স্তাহ বৃত্তপটস্য 



পিপ্ডিকী ২৩০২ পিভী, 
ভাগতঃ॥ ভাঁগৈস্তিভিন্তথা' কণ্ঠ, ক্পউ্স্ত 

ভাগতঃ ৷ ভাগেন বৃত্তপটন্ত শেষভাগেন 
পন্রিকী ॥ গ্রচিস্ত্যং ভাগমেকৈকং জগতী 

যাবদেধ তু। নির্গমন্ত পুরস্তম্য! যাবদ্- 

বিশেষপট্রিকাঃ ॥ পীঠিকানান্ত সর্ববাসা- 

'মেতৎ সামান্যলক্ষণৎ | নিঃশেষাদেবতা' . 

ভেদাচ্ছ্ণুধবং ছিজসত্তমাঃ ॥ স্হণ্ডিল। 
বাথ বাপী চ যক্ষী বেদী চ মণ্ডল! ॥ 

পূর্ণচন্দ্র! চ বড চ পদ্মা বার্ধশশিল্তথা ॥ 
ভ্রিকোণ! দশমী তাঁসাং সংস্থান নিবো- 

ধত। স্থপ্ডিল! চতুরআ ভু বর্জিত মেখলা- 

দিভিঃ॥ বাঁপী দ্বিমেখল! জয়! যক্ষী চৈব 
ব্রিমেখল! | চতুরআয়তাঁৎ বেদীং ন তাং 

লিঙ্গে যৌজয়েৎ ॥ মগ্ডলা বর্ত,ল! যা ভু 

সম্পৎপ্রদা ভবে ॥ মগুলায়াং ভবে 

কীন্তিবর্বরদা! পৃর্ণচজ্দ্িকা। আয়ুঃপ্রদা ভবে 

জী পদ্মা সৌভাগ্যদায়িনী॥ পুক্রপ্রদার্দ" 
চন্দ্রা স্যাৎ ভ্রিকোণ! শক্রনাশিনী | দেবস্য 

যজনার্থস্ত পিপ্ডিকা দশ কার্তিতাঃ॥ শৈলে 

শৈলময়ীৎ দদ্যাৎ পািবে পাধিবীন্তখা। 

দারজে দারুজাৎ কৃর্ধ্যান্মিশ্রে মিশা 

স্তখৈব চ। নান্যযো নি্ত কর্তব্য সদা শুভ* 
ফলেপন্তরভিঃ ॥ অগ্চায়ামমমহ দৈর্ধযং 

লিঙ্গায়ামমনং তথা । যস্ দেবস্য 'য! 

পত্ভী তাং পীঠে পরিকল্পয়েৎ ॥ এব 

মেতহ সমাখ্যাতং সমাসাৎ পীঠলক্দণং | 

ইতি মতস্যপুরাণে পীঠিকানুকীর্তনং 

২৩৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

মেখলাভিরনশ্রিয়। রিক্ত! দ্বিমেখল। মধ্যে 1 পিগডিতৎ (ভ্রি) গণিতহ | ঘন । ইতি বিখ- 
পৃর্ণচন্্র। তু দা ভবেৎ ॥ মেখলাত্রয়- | 

সংযুক্ত! ষড়আ| বজজিকা ভবে । যোঁড়- 

মেদিন্যোৌ ॥ গুণিত। ইতি হেসচন্রুঃ 
তুরুক্ষে পুং । ইতি রাজনির্ঘন্টঃ॥ 

শা ভবে পদ্মা কিঞ্ছুম্বা চ ঘুলতঃ॥ । পিগিলঃ ( পুং) সেতুঃ । ইতি ত্রিকাওশেষঃ1 

তখৈব ধনুরাকারা সা্দচন্দ্রা প্রশহ্যতে | | গণক | ইত্যুণাদিকোযঃ ॥ 
বিশৃলসদৃশ! তদত্রিকোণানুর্ধতো সতা॥ | পিগডিলা ভর) গোড়া । ইতি শব্চজিকাঃ 
প্রাপ্তদকপ্রবণ! তদতপ্রশস্ত! লক্ষণাস্বিভা। | পিন্তভী [ন্] (জি) শরীরী | যখা। যথা 
পরিবেষস্ত্রিভাগেন নির্দেশস্তত্র কারযেৎ ॥ 
বিস্তাবস্তৎপ্রমাঁণব্ত মুলে চাগ্রে তদৃর্ধতঃ1 

জলবাহশ্চ কর্তব্যক্ত্রিভাগেন নুশোনঃ 

লিঙ্গললার্ধত্রিভাগেন স্বোল্যেনসমধিতঠিতা। 

সূধ্যৎ বিনা ভূমিগৃহিং দীপবিবর্চিতং | 
লিঙ্গহীনো যথা পিওী ভ্য়্ব্বাৎ বিনা 

তথা ॥ ইতি জৈদিনিভারতে আশ্বমেধিক" 

পর্বণি ৩৮ অধ্যায়ঃ ॥ 

মেখলা! তু ্রিভাগেন খাতং বৈ ততপ্রমা- 1 পিশ্তী (ত্্ী) পিণ্তীতগরঃ1 অলাবুঃ ॥ খছুরিণ 
শতঃ 7 অথবা পাদহীনভ্য শোভনহ্কারযেহ 

মদ? উততর্থৎ প্রমাগন্ত প্রসাণাদধিক- 

স্তবেহ ॥ স্থশিলায়ামথারোগ্যহ ধনধান্তঙ্ 

কলহ গোপ্রদা ভু ভবে বক্ষী বেদী 

বিশেষ । ইতি মেদিনী ॥ জ্ঞাননিরপণা 

এঁকোপন্ানঃ | ইতি ধরণিহ £ পিশ্তিক! । 
ইত্যমরটাকায়াং পায়মুক্ুটঃ £ পিই | 
বখা | নীতায় তুরগায়া ভতপি্ীৎ 



পিণ্যাকঃ 

স্থগন্ধিনীৎ 1 দদ্যা গুরোৌহিতন্তত্র সং 

মন্ত্র শান্তিম্কৈঃ [ ইতি কালিকা- 
পুরাণে ৮৬ অধ্যায় ॥ 

পিত্তীতকঃ (পুং) যদনবৃক্ষঃ। ইত্যমরঃ॥ 
তগরঃ। ফণিজ্ঝকঃ। ইতি বিশ্বঃ ॥ 

পিশ্তীতগরঃ € পু ) তগরবিশেষঃ। তথ" 

পরধ্যায়ঃ। কফবর্ধনঃ ২। ইতি ভ্রিকাু" 
শেষঃ ॥ 

পিশীতগরকঃ (পু) তথরহ । রি বাজ 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পিশীতরুঃ (পু) মহাপিতীতর 1 .ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পিশ্তীপুষ্পঃ ( পুং ) অশোকর্ক্ষঃ । ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পিস্তীরঃ ( পুৎ) দাড়িমবৃক্ষঃ। ইতি ত্রিকাণ্ড- 

'শেষঃ ॥, হিশীরঃ। ১ রায়- 
মুকুটঃ ॥ নীরলে তরি । ইতি হারাবলী ॥ 

পিশ্ডীশুরঃ (গুহ) স্বগেহমাত্রে ত্র বসন্ পরদ্ধেষী! 

তৎপর্ধ্যাথঃ £ গেহেনদীঁ ২ গেহেশুরঃ৩। 
ইতি হেমচত্ঃ 1 .. 

পিখোলিঃ (স্ত্রী) ভুতসমুজ্বিত:। 
হেমচক্রঃ £ 

পিণ্য। (স্ত্রী) জ্যোতিঘ্রতী। পণ্যতে পয 
, ব্রোগহন্তত্বাৎ পণ্যা, পণ উ ব্যবন্ৃতৌ স্ততৌ 
 মুরদন্যান্তঃ তব্যানীয়বা। ইতি যঃ নিপা- 
তনাদৎ ইৎ। পণ্যেতি পঠতি স্বামী । 

ইত্যামরতভরতো! ॥. এ 
পিণ্যাকঃ (পুহ কী) তিলকন্ক্ এ হিহ্ু। 

বাহ্ীকং। সিহলকং। ইতি মেছিনী ॥ 

আ্যস্য ক্ষণে দোষো যথা। পিশ্যাঁকৎ 

২৩০৩ 'গিতা, 
ভক্ষয়িত্ব! ভূ যে বৈ মাঁদুপসর্পতি। তস্য 
বৈ শুগু হতোণি প্রায়শ্চিভং হুশোভনং ॥ 
উলৃকো দশবর্ষাণি কচ্ছপস্ত 'সমান্্রয়ঃ ॥ 
জায়তে, মানবস্তত্র মম বন্মপরায়ণঃ ॥ 

ইতি বরাহপুরাণৎ 1 . “ - 
পিতরৌ। ( পুং ) জনকজনয়িত্রো। মাতা চ 

পিতা চেতি বিগ্রহে বিকল্লাদেকশেষে 

পিতরাবিতি প্রাঞ্চঃ। ইতি ভরত ॥ তশ- 

পর্ধ্যায়ং।মাতাপিতরৌ ২ মাতরপিতরে!ও 

তাতজনয়িত্রো। ৪ ৷ ইত্যমরঃ ॥ তয়ো- 

- রভক্ঞ্যা পালনে দোষো যথা । পিতৃ- 

মাতৃগুরূংশ্চাপি ভক্তিহীনেন পালয়েৎ। 

বাঁচা চ তাড়য়েমিত্যং স্বামিনৎ কুলটা চ 

যা॥ সা কৃতন্ত্রীতি বিখ্যাতা পাপিনাং 

ভারতে নরঃ। বহিকুণ্তং মহাঘোরং স 

চ সা চ প্রয়াতি চ॥ তত্র বহ্ো বসত্যে 
যাবচ্চজ্জদিবাকরৌ।। ততো ভবেজ্জলোকা 
চ জন্মনণ্ড - ততঃ শুচিঃ॥ ইতি ব্রহ্গ- 

বৈবর্তে, প্রকৃতিখণ্ডে ৪৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

পিতা। [খা ] (পু ) পাতি রক্ষত্যপত্যং যঃ। 
বাপ্ ইতি ভাষা। ততপর্য্যায়ঃ | তাতঃ ২ 

জনকঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ প্রসবিতা৪ বণ্তা৫ 
জনয়িত1৬ গুরুঃ ৭ জন্মদ্ঃ ৮ জন্যঃ ৯ 

জনিতা1১%। ইতি শব্দরভ্রাবলী ॥ বীজী১৯ 
বপ্রঃ ১২। ইতি হেমচন্দ্র:.& | তস্য 

মান্যতৃৎ, লক্ষণঞ্চ যথা | মানাহ পুজযশ্চ 

সর্বেবভ্যঃ সর্ধেষাং জনকো ভবে । 

, অহো! যন্য প্রসাদেন সর্ববান্ প্রশ্টুতি 
, মানবঃ ঘ জনকে! জন্মদাতা 5. রক্ষণাচ্ছ 

.পিতা বৃণং। তাতে বিভতীপকিদণা 

তত 



গিত1 ২৩০৪ " প্রিতা! 

কলয়! স প্রজাপতি: ॥ ইতি ্রশ্বৈবর্তে ঃ 
গণপতিখণ্ডে ৪৪ অধ্যায়ঃ ক্ষ ॥স চ 

শুরুঃ। যথা । উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো 
ভ্রাত৷ চৈব মহীপতিঃ | মাতুলঃ শ্বশুর- 
স্ত্রাতা মাতামহপিতামহৌ। ॥ বন্ধুর্জ্যে্ঠ- 
পিতৃব্যশ্চ পুহন্বেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ। ইতি 
কৌম্রে উপবিভাগে ১১ অধ্যায়ঃ ॥ ক ॥ 

মোখপি মহাগুরুঃ | যথা । মহাগুরূনাহ 

বিহু | ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি 
মাতা! পিতাচার্যযশ্চেতি । ইতি শুদ্ধি 

তত্ব ॥% ॥ কামাফক্তম্য পিতুর্ববচন- 

মগ্রাহাৎ বখ|। পিতুর্ববচো, হি ম! কার্ষীঃ 
.কানব্যাক্চেতৃসঃ। আত্মামথণভিযিঞ্চস্ব 

তদর্থং ক্ষভ্রিয়ো হি ॥ ইত্যাগ্নেষে 
শ্রীরাম প্রতি কৌশল্যাবাক্যং ॥ *% ॥ 
তস্য পুভ্ররৃতধর্ম্মাধর্মভাগিত্বং যথা । বঃ 

পিতা। স তু পুজ্রোইয়মিতি বৈ বৈদিকী 
আতিং। নিগদ্যতে পুরাণে তু তাং শৃণুষ 
যথাতথং ॥ ন্যত্রোধস্য স্থশাখায়াঃ শটা- 

স্তাস্ত গত।ভূবি। প্ররোহানুপপদ্যন্তে মুল- 

ভ্রংশাত্তথা স্থতাঃ॥ তঘিধান্থপপদ্যন্তে 
" তথান্টে তে চ তাদৃশাঃ | তেভ্যশ্চান্ে 

প্ররোহস্তি শ্রীহিভ্যোহপি যথা! তথ ॥ 
এবং পুত্র কতো ধরমস্তধাধর্শ্চ ভূপতে। 
পিত। সংলিপ্যতে তেন ম। চ ত্বং সংশয়ং 

কথাঃ 1 ন ধন্মিণাহ নরাণান্ত বীজ নাশে! 

ভবেদিহ। সর্ব শংসতে €লাকে বীজা২ 

পুনঃ সমুচ্ছব্ব 1 ইত্যামেয়ে পাপনাশনরুঘ- 

দানাধ্যায়ঃ ॥ ক ॥.তশ্শিন্ জীবতি বাহ্বো- 
এ, স্তিলকনিষেধে। যুখ!। :ন. বাহ্ে[ভ্তিলকং 

-কুর্য্যাৎ বন্য জীবন্ পিতা স্থিতঃ ৷ তথ 

জ্যেষ্ঠঃ নোদরস্চ যস্য, .জীবতি, নতথ 

ইতি ৃহ্র্পুয়াণৎ 1 
বপিিশপাপালস্লা পার 

পিতা। তকমানমস্তেউ: 'যততং পিতুর 

ধিকং গুরুং ॥ ইতি ং উত্তসারঃ॥ ফু] পঞ্চ 

পিতরো যথ!। অন্নদাত। ভয়ন্রাতা। ন্ত 

কন্য। বিবাহিতা | জনয়িতা চোপনেতা £ 

পঞ্চেতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥ ইতি চাণক্যং ৫1 
সপ্ত পিতরো যথা। কন্যাদাতান্নদাত। ৮ 

জ্ঞানদাতাভয় প্রদঃ। জন্মদো মন্্রদো জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ইতি ব্রদ্' 

বৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ঃ | 

একভ্রিংশৎপিতৃগণ। যথ। |, বিশ্বো বিশ্ব 
ভুগারাখ্যো ধর্ম ধন্যাঃ শুভামনঃ | ভুমিদো 
ভূমিকুদ্ুতিঃ পিতৃণাৎ যে গণা নথ। 

কল্যাপঃ কলাদঃ কল্যতরঃ কল্যতরাশরয়ঃ। 

কল্যতাহেতুরনঘঃ ষড়িমে তে গণাঃ 
স্মৃতাঃ॥ বরো! বরেখ্যো বরদো 'ডুতিণঃ 
পুিদন্তথা । বিশ্বপাতা তথা ধাতা নওিতে 
চ গণাঃ স্ৃতাঃ ॥ মহান্ মহাত্মা মহিতো 

. অহিমাবান্মহাবলঃ। গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে 

পিতৃণাৎ পাপনাশনাঃ॥. হৃথদো। ধন 

স্চান্ছে। ধন্মদোইস্যশ্চ ভূতিদঃ। পিতৃণাং 
কথ্যতে চৈতত্তথ| গণচতুষ্টয়ং £ এক" 

. ভ্রিংশংপিত্গণা। বৈর্যাপ্তনধিলৎ জগহ! 
" তে মেহত্র তৃপ্তাত্তষ্যস্ত দিশব্ত চ দা 

হিতং ॥ ইতি গারুড়ে পিতৃত্তোতরঃ 
৮৯ অধ্যায়ঃ 5. . 



পিতৃতী ২৩৭০৫ রি ত্ভো! র 

পিতামহ: ( পুই) ব্রঙ্গা । পিতৃপিত। | ঠাকুর- নানুষ্ঠয়োর্্ধ্যহ | ইত্যযরঃ 1 অন্তরা- 
দাদা, ইতি, “ভাষা | নী 1 শেষস্য সুষ্ঠদেশিন্যোঃ পিতৃণাং তীর্থঘুকতৎ। ইতি 

1 আঃ কৌন্দে উপবিভাগে ১১ অধ্যায়ঃ ॥ 

দিন 1 যথা। সত পিছুঃ 
পত্তযঃ সমাঁনাংশাঃ প্রকীর্তিতাঃ। পিতা" 

'মহাশ্চ সর্ববাস্তা মাতৃভুল্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 
ইতি দায়ভাগে ব্যান: ॥ 

পিতৃকৎ (ত্রি).পিতৃদন্বদ্ধি। যথা । পৈত্রঞ্চ 
পিতৃকঞ্ধপি পিত্রযঞ্চ পিতুরাগতং | ইতি 

শব্দমাল। ॥ 

পিতৃকাননৎ ( ক্লী) শ্মশানং টি 
পিতৃগৃহং ( কী ) শ্বশানং ৷ ইতি হেষচন্দরঃ ॥ 

পিতৃবেশ্য চ ॥. 

পিতৃতর্পণৎ (ক্লী) পিতৃতীর্ঘৎ। রর 
 সথাঙু্িয়োরশধ্যৎ ॥ ইতি শব্চক্ড্রিকা ॥ 

নিষাপঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ তিলঃ।. ইতি 

রাজনির্ন্ঃ॥ পিতৃতীর্থেন পিক্রুদেশ্যক' 
জলদানং । তন্যানুষ্ঠানৎ - তর্পণশব্দে 
ভ্রটব্যং। পিতৃগাং তৃপ্ডিমাতরঞ্চ॥ 

পিতৃতিথিঃ (স্ত্রী ) অমাবাস্যা । যথা । অমা- 

বাহ্যাদিনং বোহস্ত তশ্থাং কুশতিলো- 
দকৈঃ। তগিতা মানুষৈস্তপ্তিং পরাং 
গচ্ছত নান্যথা ॥ ইতি বাঁরাহে পিতৃদর্গ- 
স্থিতিবর্ণনহ ॥ 

খিতৃতীর্ঘং (লী) গয়!॥ ইতি ভটাধরঃ॥ 
২২০ পিতৃবল্লভতীথানি মহস্যপুরাণে শ্রাদ্ধ" 

কল্পে ২৩ অধ্যাষে দ্রেউব্যানি গ তর্ভ- 

৬৮ 

পিতৃদানং (ক্রী) পিত্রাছ্যদ্দেশেনাননবন্রাদি- 
দান । পিতৃপদৎ, ম্বতোপলক্ষণং তেন 

মান্রাদেরপি গ্রহণং ॥। তৎ্পর্যায়ঃ | 

নিবাপঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ নিবপনং ৩ পরিতৃ- 
দানকৎ৪। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ স্বৃতঘুদ্দিশ্টয 
যদ্দানং নিবাপঃ স প্রকীন্তিতঃ। ইতি 

ভরতঃ ॥ 

পিতৃদানকং (ক্লী ) পিকত্রদ্দেশ্যকদাঁনং | ইতি 

শব্ররত্রাবলী 

পিতৃপতিঃ ( পু) বমঃ ॥ ইত্যমরঃ॥ 

পিতৃপক্ষঃ (পুৎ ) গৌণাশ্বিনকৃষ্ণপক্ষঃ। সতু 
প্রেতপক্ষঃ। তত্র শ্রাদ্ধফলং যথ!। হেমাদ্ডি* 

মাধবসংগ্রহয়োর্নাগরথণডং । আধাচ্যাঃ 
পঞ্চমে পক্ষে কন্যানংস্ছে দিবাকরে । যো 

বৈ আদ্ধং নরঃ কুর্ধ্যাদেকন্মিন্সপি বালে ॥ 
তশ্থা সংবতসরং যাবৎ তৃপ্াঃ হ্ঃ পিতরো 

ঞ্রবং ॥ নতা বাথ নভস্যে। বা মলমাসে! 

যদা ভবেৎ। সপ্তমঃ পিতৃপক্ষঃ স্যাদন্য- 

ভ্রৈব তু পঞ্চমঃ ॥ ইতি হলমা সত্ব ॥ 

পিতৃপিতা  খ] ই িহায়ুক 1 ইত্য- 

মরঃ 
পিতৃপ্রসুঃ [ত্র ) সন্ধ্যা | ইত্যমরঃ ॥ পিতা" 

মহীচ॥ 

পিতৃপ্রিয়ঃ (গুহ) ভূঙ্গরাজঃ | ইতি রাজ- 
নিধন 7 

পিভৃভোজনঃ (পুং) মাষঃ | ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 

পিতৃণাং ভক্ষণে কী 



. গিতৃলো 

পিতৃভ্রাত। [খ] ছে) পিতৃব্যঃ | ইত্য- 

মর্ও ॥ 

পিতৃঘজ্ঞঃ (পুং ) তর্পণৎ | যথা!। অধ্যাপনহ 

ব্রহ্মবন্রঃ পিতৃযজ্ঞন্ত তর্পণৎ। হোমো 
দৈবোবলিভৌতো। নৃঘজ্ঞোহতিথিপুজনং ॥ 
ইতি মন্ুঃ ॥ ূ 

পিতৃলোকঃ (পু ) পিতৃণীহ ভুবনং | যথা। 
মার্কপডেয় উবাচ। আর্বেবষামেব দেবানা- 

মাদ্যো নারায়ণো গুরুঃ। তন্মাদৃত্রহ্গ। 

অমুৎ্পম্নঃ সোহপি সপ্তাস্জন্মুনীন্ ॥ মা 

যজস্বেতি তেনোক্তাস্তদ। তে পরমেষিনঃ। 

আত্মনাত্মানমেবাস্রে অযজন্ত ইতি 

শ্রুতি ॥ তেযাঁৎ বৈ ব্রহ্মজাতানাৎ মহা" 
বৈকারিকম্মণাৎ। অপশ্থাদ্যভিচারেণ মহা- 
নেষ কৃতে। যতঃ। প্রত্রষ্টজ্ঞানিনঃ সর্বের 
ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ এবং শপ্তান্তত- 

স্তেহগি ব্রহ্মণাত্বসমুদ্তবাই | সদ্যোবংশ- 

করান পুজীনুৎ্পাদ্য ভ্রিদিবং যযুঃ ॥ 

ততন্তেু প্রযাতেষু ত্রিদিবং ব্রহ্মবাদিযু 

তৎপুজ্রাঃ আদ্ধদানেন তর্পয়ামাহরগ্রয়া ॥ 

তে চ বৈমাঁনিকাঃ সর্বেবে ব্রহ্মণঃ সপ্ত 

মানসাঃ। তৎপিগুদানমন্ত্রোক্তৎ প্রপ- 

শ্যান্তো ব্যবস্থিতাং ॥ গৌরমুখ উবাচ । 
যে চ তে পিতরে! ত্রহ্গন্ স্বঞ্চ কাঁলৎ 

সমাসতে । কিয়ন্তে। বৈ পিতৃগণান্তস্রিন্ 
লোকে ব্যবস্থিতাঃ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাঁচ। 

প্রবর্তন্তে বরাঁঃ কেচিদ্দেবানাৎ সোম- 1 

বদ্ধীনাঃ | তে মরীচ্যাদয়ঃ সপ্ত স্বর্গে তে 
পিতরঃ স্মৃতাঃ 1 চত্বারে! দুর্তিমন্তে। বৈ 

ভ্রমন্তুন্তে হমূর্তয়ঃ। তেষাং লোকনিসর্ণঞচ 

২৩০৬ পিতৃলে। 

" কীর্ভয়িষ্যামি তচ্ছণু॥ প্রভাব মহর্ষে ত্বং 
বিস্তরেণ নিবোধ মে। ধর্মামুণ্তিধরান্তেষাং 

ব্রয়োইন্যে পরমা গণাঃ |, তেষাৎ নাঘানি 

লোকাংশ্চ কীর্ভয়িষ্যামি, তচ্ছণু ঃ লোকাঃ 
সম্ভানকামায় যত্র তিষ্ঠন্তি ভান্বরাঃ 

অমূর্ভয়ঃ পিতৃগণান্তে২বৈ' পুভ্রাঃ প্রজা" 

পতেঃ ॥ বিরাজন্য প্রজাঃ শ্রেষঠান্তে 
বৈরাজা ইতি স্মৃতাঃ। দেবানাং পিতর্তে 

হি তান্ যজন্তীহ দেবতাঃ ॥ এতে বৈ 

লোকবিভ্রব্টা লোকান্ প্রাপ্য সনাতনান্। 

পুনরধূগশতান্তেঘু জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 

তে প্রাপ্য তাং স্থৃতিৎ ভূয়ঃ সিদ্ধিযোগ 

মন্তুতমং। চিন্ত্য যোগগতিং শুদ্ধাং পুন" 

রাৰৃত্তিছূর্লভাঃ॥ এতেহন্মিন্ পিতরঃ শ্রাদ্ধ 

যোগিনাৎ যোগবর্দনাঃ ৷ আপ্যায়িতান্ত 

তে পূর্ব্বং যেহপি যোগবলে রতাঃ ॥ 

তস্মাৎ শ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিনাং যোগ" 

সত্তমৈঃ1 এষ বৈ প্রথমঃ সর্গঃ মোমপানা" 

মনুভমঃ ॥ এতে ত একতনবে! বর্তত্তে 
দ্বিজসভমাঃ। ভূর্লোকবাসিন। যাজ্য'ভুব- 
লোৌকনিবাসিনঃ ॥ স্বর্গলোকা মরীচ্যাদ্যা" 

স্তেষাং যাজ্যা! সহর্গতাঃ | কল্পবাধিক' 

হজ্জানাৎ তেষাঁমপি জনে শ্হিতাঃ | সন" 

কাদ্যাস্ততত্তেষাং বৈরাজান্তপদি স্থিতাঃ। 

তেষাং সত্যগতাঃ প্রোক্তা ইত্যেষা পি 
সন্ততিঃ ॥ অপ্তথা সগ্তলেঃবেযু আদি' 
মনবস্তরক্রিয়া | অন্যেষাং বসবঃ সাধ্য 

কড্রোদিত্যাশ্বিনাবিতি £ অগ্রতঃ অর্ক" 

বর্ণানাং সাধারণ্যেন সংস্থিতাঃ। খ্যয়্ঠ 

তদুৎপনা ইতি সপ্তবিধা গণাঃ॥ তেথাৎ 
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কল্যান্ত সংজাত1 মহতী গিছুসন্ততিঃ। 

আ.গ্রিন্বান্তীশ্চ মারীচা বৈরাজা বহিসং 

জ্বিতাঃ ॥ নুরুল! নাম পিতরে! বশিষ্ঠস্য 

প্রজাপতেঃ। তেহপি যাজ্যাস্্িভিবরণর্ন 
-শৃঙ্দেণ পৃথকৃ.ক্কৃতৎ | বরণত্রয়াভ্যনুজঞাতঃ 
' শৃড্জঃ সর্বাঁন্ পিতৃন্ যে? নতু তস্য 
পৃথক্ সন্তি পিতরঃ শুদ্রজাতয়ঃ ॥ মুক্ত- 

চেতনকা ব্রহ্মন্ ন দৃশ্বান্তে পিতৃঘঘপি! 

বিশেষশান্ৃক্ট্যা তু পুরাণানাঞ্চ দর্শনাৎ॥ 

এবহ ঝষিস্ততৈঃ শান্ৈজ্জাত্বা যাজক. 
সন্তবাৎ। স্বয়ং স্সট্যা স্মৃতির পুজাণাঁৎ 
ভ্রহ্ধণা ততঃ ॥ পর নির্বাঁণমাপন্গাস্তে 

হপি জ্ঞামিন এব চ। বৈশ্াদীনাৎ বশ্য 
পণদ্য। বর্ণানাহ বসবাদয়ঃ ॥ অবিশেষেণ 

বিজ্দরেয়া গন্ধবাঁদ্যা অপি গ্রুবং | এষ তে 

পৈভৃকঃসর্গ উদ্দেশেন মহামুনে। কথিতে! 

নান্ত এবাস্য বর্ষকেটিযি। হিদৃশ্যাতে ॥ ইতি 
বারাহে শ্রাদ্কল্পঃ॥%॥ অপি চ। পিতৃণাৎ 

সম্ভবং .বাজন্ কথ্যমানৎ নিবোধ মে। 

পুর্ববৎ প্রজাপতিত্র্ষা দিস্ক্ষুষিবিধাঃ 
প্রজীত ॥ একীত্রমীনসহ সর্বাস্তন্মাত্রা 

মনসো বহিহ। কৃত্বা পরমকৎ বর্ষ ধ্যায়ন্ 

সর্ধেযু রূপকৈঃ 1 তস্যাত্বনি তদা যোগহ 

'গতন্য পরমেত্িনঃ। তম্মান্া নির্ধযুদ্দেহাদ্- 

ধুমবর্ণকৃতত্িষঃ ॥ পিবাম ইতি ভাঁষন্তঃ 

সুরাহ সৌনমিতোহসকৃৎ। উদ্ধৎ জিগ- 

মিষন্তো বৈ অধংসংস্থাস্তপ্থিনঃ ॥ তান 
দৃষ্টা সহব। ব্রহ্মা! তির্য্যকৃসংস্থাক্তদো- 
ন্মুখান্। ভবন্তঃ পিতরঃ অন্ত সর্ধেষীং 

গৃহমেধিনাং ॥ উদ্দবস্ডাত্ত বে তত্র তে 

নান্দীমুখসংজ্ৰিতাঃ ॥ ইত্যুভু। ভু তদা 

ব্রহ্মা তেষযাং পন্থানমাকরেৎ । দক্ষিণা 

য়নসহজ্ঞন্ত পিতৃণান্ত পিতামহ ॥ তুষীহ 
সসর্জ ভূতানি তথুচুঃ পিতরস্ততঃ |. ব্রত্ভিৎ 

নে দেছি ভগবন্ যয়া' বিন্দামহে স্ুখহ ॥ 
ব্রহ্মোবাচ। অমাবাম্যাদিনৎ বোহস্ত্র তস্যাৎ 

কুশতিলোদকৈঃ। তর্পিতা মানু ৈস্তৃপ্ডিৎ 
পরাং গচ্ছত নান্যথ! ॥ তিল! দেয়া থৈ- 
তস্যামুপোষ্য পিতৃভক্তিতঃ। পরমৎ তস্য 

সন্তুষ্টাঃ পর যচ্ছত মা চিরং ॥ ইতি 

বারাহে পিতৃসর্গস্থিতিবর্ণনৎ ॥ % ॥ পিতৃ- 

শ্রাদ্ববিশেষে দে বতাঁবিশেষাঃ পিতৃগণাম্চ 

যথ!। ক্রতুর্দক্ষো বন্ঃ সত্যঃ কামঃ কাল- 
স্তথ। ধ্বনিঃ । রোচকম্চাঁজ্বাশ্চৈব তথা 
চান্যঃ পুরূরবাঃ ॥ বিশ্বেদেবা ভবক্ত্যেতে 

দশ সর্ধবত্র পৃজিতাঃ। বিশ্বদেবো জরতুদক্ষৌ 
সর্ধাস্বিষ্টিযু বিশ্রুতে। ॥ নিত্যৎ নান্দী- 
মুখশ্রীদ্ধে বন্থুসত্যো চ পৈতৃকে | 

নবান্নালভ্তনে দেবৌ কামকালো। সৈব 
হি॥ অপি বন্যাগতে সুর্যে শীদ্ধে চ 
ধ্বনিরোচকে।? পুজরবাশ্চাদ্রবাশ্চ বিশ্ব- 

দেবো চ পর্ববণি॥ স্বভান্বরা বহিষদো হা 
স্বাভান্তঘৈব চ। আজ্যপাস্চোপহূতাশ্চ 

ক্রব্যাদাশ্চ সৃকালিনঃ। এতে পিতৃগণাঃ 

সপ্ত পৌবাঁণাঃ কেছিদের্;হি ॥' ইত্যগ্ি- 
পুরাণহ ॥ ক ॥ অগ্রিস্বাভাদেরুৎপভির্যথা। 

ততো নিখৃহেন্দ্রিয়কং বিকার চতুরাননঃ! 
জিদ্বক্ষুরপি তত্যাজ তাঁৎ সন্ধ্যা কাম 

রূপিনীহ £. ততশরীরাতু ঘর্্াস্তো যু 

পপাত দ্বিজোতমাঃ। অগ্রস্থাভা বহিষদো 
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জাতাঃ পিতৃগণান্ততঃ ॥ ভিম্নীপ্রননিভাঃ 

সর্ষে ফুল্পরাজীবলোচনাঃ | নিতান্ত- 

স্যতীঃ পুণ্যাঃ সংসীরবিনুখাঃ পরে 
সহআণাং চভুংমষ্টিরগ্রিস্থাতাঃ প্রকী- 
ভ্তিতাঃ। ফড়শীতিসহতআণি তথা বহিষদে! 

দিজাঃ॥ ইতি কাঁলিকা পুরাণে ২ অধ্যায়ঃ] 

তেষাং তর্পণবিধির্যথ! । অপসব্যৎ 

কৃত্বা সব্যং জানু চ ভূতলে। অগ্রিস্বাভ্তাঁৎ- 

স্তথা শৌম্যান্ হবিম্মতন্তথোত্মপান্ ॥ 
সৃকালিনো বহিষদস্তথ। চৈবাজ্যপান্ পুনঃ। 
তর্পয়েতু পিতৃন্ ভজ্যা সতিলোদক- 
চন্দনৈঃ॥ দর্ভপাণিস্ত বিধিব প্রেতাং" 

স্তাংস্তর্পয়েত্ততঃ ॥  পিত্রাদীন্নামগোত্রেণ 

তথা মাতামহানপি । সন্তর্প্য বিধিবদ্তক্তযা 

ইমহ মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ যে বাঙ্ধবাবান্ধবা বা! 

যেহম্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং 

যাস্ত যশ্চান্মস্তোহভিবাস্কতি ॥ ১৮ তে 

স্নানবিধো। ৮৪ অধ্যায়ঃ ॥ 

পিতৃবনং( লী) শ্যশানং | ইত্যমরঃ 

পিতৃবনেচরহ ( পুহ ) শিবঃ। ইতি কেচিই; 
পিত্বন্ধুঃ (পুং) পিতামহতগিনীপুত্রঃ। পিতা- 

মহীভগিনীপুত্রঃ 1 পিতুর্মাতুলপুজঃ। ইত্যু- 
দ্বাহতত্বৎ ॥ 

পিতৃবসতিঃ (স্ত্রী) শবশয়নস্থানং । শ্মশান । 
ইত্যমরটীকাতীং রমানাখঃ ॥ 

নিভৃবাদ্ধবঃ (পুং) পিতৃবদ্ধুঃ ॥ যখ1। পিতুঃ 

পিতুহ্বহঃ পুজা পিতুর্মাতুন্ষহুহ হৃতাই। 

পিতুর্মাতুলপুক্রাশ্চ বিজ্েয়াঃ পিতৃবাক্গবাঃা 
ইত্যুদ্বাহতত্বৎ ॥ ০ 

পিতৃব্যঃ (প্র) পিতৃত্রাতা । ইত্যমরঃ ॥ অপি 

তে, 
তত 

রা 

চ। পিতৃব্যো জনকভ্রাতা জ্যে্ঠতাঁতো- 
ইগ্রজো যদি! পিতুঃ কণিষ্ঠত্রাতা দু ধু 
তীতোহভিথীয়তে ॥ ইতি শব্দর্রাবলী ॥ 

পিতৃসা [ খ] (ভ্ত্রী) পিতুর্ভগিনী। পিী 

ইতি ভাষা । যথা। মাতৃ্ঘসা মাতুলানী 

পিতৃব্যন্ত্রী পিভৃষস!। শ্বশ্রঃ পূর্ববজপন্থী 

চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ৷ ইতি দায় 

ভাগঃ ॥ 

পিতৃঘত্রীয়ঃ (রি) পিতৃস্থুরপত্যৎ। পিস 

ভাগিনেয়ঃ। ইতি যুগ্ধবোধব্যাকরণং ॥ 
'পিতৃমন্লিভঃ ( পুং) পিভৃতুল্যঃ। তৎপর্যযাযঃ। 

মনৌজবঃ ২ মনোজবসঃ ৩। 9 
ভরতোৌ ॥ 

পিতৃসুঃ (স্ত্রী) সন্ধ্যা । ইতি শব্দমীলা ॥ 
পিতৃহ্ঃ (পুৎ) দক্ষিণকর্ণঃ। যথ1। পিতৃ 

নৃপিপুর্ধ্য দা্দক্ষিণেন পুরগ্তনঃ ॥ ইতি 
ভ্রীভাগবতে ৪ ত্বদ্ধে পুরগতনোপাখ্যানে 

২৫ অধ্যায়ঃ॥ শাস্ত্রে চ প্রথমং শ্রোতবাং 

কর্মকাণ্ুং ইত্যেতাবতা সামান্ন প্রন 
ংজ্ঞকম্থয কর্শাকাণুস্ত দক্ষিণকর্ণেন শ্রবণ" 

মিষ্যতে | ততত্তদর্থমনুষ্ঠায় পিতৃতি' 

রাহ্ুতঃ পিতৃলোকপ্রাপকং গিভৃঘানং 
প্রপদ্যতে। তদনেন প্রকারেণ পিতৃণা" 

মাহ্বানমনেন ভবতি পিত্ছু্দকিণঃ কর্ণ । 
ইতি তত্টীকাঁয়াং ভ্রীধরস্থাষী ॥ 

পিভতং (কী ) শরীরদ্ধাতুবিশেষঃ| তত" 
পর্যযায়ঃ | মায়ুঃ ২। ইতামরঃ ৪ পল" 

ছুলঃ ৩। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ তেজঃ ৪ 
, তিজ্ঞধাতুঃ ৫ উদ্বা। ৬ অগ্রিঃ ৭ অনলঃ৮1 

অস্ত গুণাঃ। পিত্ুঞ্চ তিক্রানরন্চ সারকং 
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 তীক্ষুমিদ মধে। বহু ।বর্ধান্ত |: শেষামিবলবর্ধনৎ শেষ! অগরয় পৃথিব্যাদি- ' 
রি টি মধ্যন্দিনে তপ্যুদিতে মহাভূতগতাঁঃ॥ যত উক্ত চরকেণ। 
চ কুপ্যতি ॥ ইতি রাজনির্ঘ্টঃ ॥ ক॥ অপি 
চ। সর্ববৎ পিসতমপম্মারকুষ্ঠদুউব্রণাপহহ। 

চচ্ষুষাং কটু তীক্ষোফযুন্মাদক্রিমিনাশনহ 
ইতি রাজবল্লভঃ 1%॥ পিত্তপ্য স্বরূপ- 

মাহ। পিভমুফ্ঞং দ্রবহ পীতং নীল সত্ব- 

*গুণোতরৎ | সরহ কটু লঘু স্সিগ্কং তীক্ষ- 
মঙ্সন্ত পঁকতঃ ॥ পীতৎ নিরাঁমৎ। নীলুৎ 

সাম 1 একং পিতং ব/তবন্নামস্থন কর্ম 

ভেদৈঃ পঞ্চবিধহ ॥ *্* ॥ তেষাঁৎ পিভানাং 

* নামান্থাহ। পাঁচকৎ রঞ্জকর্চাপি সাধকা- 

লোচকে তখ|। ভ্রাজকঞ্চেতি পিভম্য 

- নাঁমানি স্থানভেদতঃ ॥ ক ॥ অথ পাচবা- 

দীনাং স্থানান্যাহ। অগ্ন্যাশয়ে যককৎ হুীহ্বো: 

হর্দয়ে লোচনদ্বয়ে। ত্চি সর্ববশরীরেঘু 

পিত্বং নিবনতি ক্রমা ॥ ক ॥ অথ তেষাং 

কর্ম্মাণ্যাহ। পাঁচকৎ পচতে ভুক্তৎ শেষাগ্রি 

লবর্ধনং। রসমুত্রপুরীষাঁণি বিরেচয়তি 
নিত্যশঃ ॥ পাচকৎ পিভ্তমামপকাশয়- 

ষধ্যন্থৎ ফড়িধিমাহীরহ * ভোজ্য তক্ষ্যৎ 
চর্বর্যং লেহাং চুষ্যং পেয়ং পচতে দোষ- 

নসমৃত্রপুরীষাণি পৃথক করোতি চ। 
তদগ্যশিয়স্ছমেবাত্মশক্ঞ্যা বসরপ্রনহদয়স্থ- 
কফতমোহপনোদ নরূপগ্রহণপ্রভাপ্রকাশ- 

* নাভ্যঙ্গলেপাদিপাচনাদ্যগিকর্মণ! শেষাগ!হ 

পিতন্থানানামনুগ্রহহ করোতি। শেষাঁ- 

গাপি পিতস্থানানি যৃতশ্রীহাদীনি ভাগেন 
গহ্া তত্র তত্র রসরপ্রনাদিকর্দ্দতিরুপ- 

- করোতীত্যর্থ:। কথন্ুতং পাচকপিত্তং 
৯ 

ভৌঘ! প্যাগ্রেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোত্বাণঃ সনা 
ভসা ইতি। উয্লাণোইগয়ঃ 1. বত উক্তৎ * | 

বাগ্ভটে। দোষধাতুযলাদীনামুকেত্যাত্রে়- 
_ শাষনমিতি| দোষধাতুমলাদীনাসু্মৈবাগি- 

-রিত্যথঃ| রসাদিধাডুগতাশ্চ সপ্ত তেষ্ং 
বলবর্দনং | যথ। গৃহে স্থাপিতানি রত্রানি 

খদ্যোতিবদদুরভাম্বরাণি তান্যপি দীপ- 
জ্যোতিষা দুরপ্রকাশকানি ভবন্তি। তথা 

অগ্নযাশয়স্থপাচকাগ্নিতেজস! সর্বের অগ্নয়ো 
* বলবস্তে। ভবন্তি। তখা চ বাগৃভটঃ। অন্নস্য 

পক্ত। সর্ববষাৎ পক্তুণামধিকো মতঃ। 

তন্মুলাস্তে হি তদ্রৃকিক্ষয়ৃদধিক্ষযাত্মক! 
ইতি ॥ নন পিভাদন্যোইগ্সিরাহোম্বিৎ 

পিনমেবাগিরিতি সন্দেহঃ। উচ্যতে পিত্ত- 
স্যোষ্াদি গুণাদাহারপাচনরঞ্রনদর্শনাদি- 

কৃর্মৃশ্চন খলু পিভব্য তিরেকেণান্যোইগ্লিঃ 
ডি 

এন্লাদয়িরূপস্যৈৰ পিতদ্য স্থানভেদাৎ 
পচিকরগ্রকসাধকালোচকভ্রাজকমংজ্ঞাঃ ॥ সুপ ভিত 
তথা চ বাগ্ভটে ৷ পাঁচকং তিলমাঁনং 
সযাৎ কাঠিসতাকনাস্য দোষত। অনুগৃহ্কা- 
ত্যবিকৃতৎ পিত্ত পাকোশদর্শনৈঃ। ক্ুড- 
কুচিপ্রভামেধাধীশৌধ্যতনুমার্দিবৈঃ। পিত্ত 
পঞ্চাত্বকৎ তচ্চ পক্কামাঁশয়মধ্যগহ ॥ পচ 

ভৃতাম্কহেহপি যতৈজসগুখোদয়াৎ ॥ 
ত্যক্তদ্রেবত্বৎ পাকাদিকশ্শশানলশব্দিতং ॥ 
পচত্যননৎ বিভতে সারকিট্টৌ। পৃথক 
তথা 1 তত্র্থমেব পিভানাং শেষাণা- 

মপ্যনুগ্রহং ॥ করোতি বলদানেন পাচকং 



পিত্তৎ 

নাম তৎ স্মৃতং! ননু যদি পিভাগ্র্যো- 

রভেদন্তদা.কথং ঘৃতৎ পিত্তন্য শমনমগ্রে- 

দীপনমিতি | তথা মৎস্যাঃ পিত্তং কৃুর্ববন্তি 

নচ তেইগলিদীত্তিকর! ইতি। তথ পিভা- 
ধিক্যাভীক্ষোহ্রিরিত্যপি কথং স্যাৎ তথা 
সমদোষঃ নমাগ্লিশ্েত্যপি বু ম 

যুজ্যতে। তথ! দ্রেবং ন্সিগ্ধমধোগঞ্চ পিভতৎ 

বহ্িরতোহন্যথেতি 1 অনভ্রোচ্যতে 1 পিভ- 

মগ্নেঃ সততাঁধিষ্ঠানৎ | তথা চোক্তৎ 
তত্রীত্তরে ॥ অগির্ভিমগ্ুপৈধুক্তঃ পিত্তং 
ভিন্নগুণৈস্তথ।। দ্রবং সিগ্ধমধোগঞ্চ পিভং 
বহছিরতোহন্যথা ॥ তম্মারেজোময়ং পিং 

পিভোক্স! যঃ স শক্তিমান্। স সঞ্চরতি 

কুক্ছিম্থঃ সর্ধবতো ধমনীঘুখেঠ] সকায়ামিঃ 
সকায়োগ্মা স পক্তা সচ জীবনং। অনন্য. 
-গতিরিত্যেবং দেহে কায়াগ্নিরুচ্যতে ॥ 

অন্যচ্চ। বামপার্থাত্িতং নাভেঃ কিঞিৎ 

সোমস্য মগ্ডলৎ। তন্মধ্যে মণ্ডল সৌধ 

তন্মধ্যেইগ্ির্যবস্থিতঃ ॥ জরায়ুাত্রপ্রচ্ছন্নঃ 

কাচিকোধন্থ্দীপব । তথ! চ মধুকোষে। 

ভ্রবতেজঃসযুদায়াত্মকস্য পিভদ্য তেজো- 

- ভাগোহমিরিতি । তেন্ পিত্তমপ্যঞ্ত্রিব 

মন্যাতে । অগ্নিতাপিতায়োগোলকবৎ | 
পরমার্থতত্ত অমিঃ পিত্বান্তিম্ন এবেতি 
সিদ্ধান্তঃ । অতএবাহ রসপ্রদীপে। ভাঠরে! 

ভগবানগ্সিরীশ্বরোহন্নস্ত পাচকঃ | সৌনন্যা- 

ভ্রসানাদদাঁনো বিবেজুং নৈব শ্ক্যতে ॥ 
নাছ মধ্যে শরীরন্ বিশেষাৎ সোষ- 

মন্ডল । সোমমগডলমধ্যন্ছং বিদ্যাৎ সুষ্যস্য 

গুল ॥ প্রদীপবস্তত্র নৃণা স্থিতো নধ্যে 

২৩১০ গিতৎ 

হুতাশনঃ।॥ সূর্ধ্যে৷ দিবি যথা! তিষ্ঠংত্তেজো" 
যুজৈ্্ভস্তিভিঃ | বিশোধয়তি সর্বাণি, 
পললানি সরাংসি চ॥ তদচ্ছরীরিণাং 

ভুক্তৎ ত্বনলে|, নাঁভিযাশ্রিতঃ | মযৃখৈঃ 
পচতে ক্ষিপ্রৎ নানাব্যগ্তনসংস্ৃতিং র 

স্থুলকায়েছু সত্ব ঘবমাত্রপ্রমাণতঃ ।তন্ব 
কায়েু সত্বেয়ু তিলমান্রপ্রমাণতঃ | বদি 

কীটপতঙ্গেবু চাঁণুমাত্রোহবতিষ্ঠতো। ইতি।, 
পুনঃ প্রকৃতমনুসরতি | রগ্রকং নাগ যং 
পিত্ত তদ্রসং শোণতা$ নয়েছ। যু 

সাধকদহজ্ঞং তহ কুর্য্যাদূবুদ্ধিং ধৃতিং 
স্থৃতিৎ ॥ ধুতিং মেধাঁং। যদাঁলোচিকমংজং 

তক্রপগ্রহণকারণৎ । ভ্রাজকং কান্তিবারি 
স্যালেপাভ্যঙলাদিপাচকৎ ॥ %॥ পিত্প্রক 

তিকে! বখা। পিত্প্রকৃতিকো যাদু 
তাদুশোহথ নিগদ্যতে । অকালপলিতে 
গৌরঃ ক্োী স্বেদী চ বুদ্ধিঘান্॥ বছর 
তাত্রনেত্রশ্চ হ্ব্পে জ্যোভীংষি পশ্তি। 
শ্বামকেশঃ ক্ষমী স্ুুলো! ,বছুবীর্য্ো বহ' 

বলঃ ॥ পিভ্তং বহ্ির্ষহ্থিজৎ বা তাগ্রাঃ 
পিভোত্রিক্ত্তীব্রভৃখে বুভুক্ষুঃ। গৌরো' 
সক্গেস্তাত্রহক্তোহজ্বিরক্তঃ শৃরে! মানী 

পি্গকেশোইল্সলোসা॥ *॥ পিতগ্রস্কতিক' 
সা যথা । ব্যাত্রর্ককপিমার্জারযঙগো 
নুকাশ্চ পৈতিকাহ ॥ ক প্িভন্তোপশদ 
হেতুমাহ। তিাদুকষায়াীতপবনচছা 
রা 

মংস্পর্শনৎ ॥ সপিঃঙ্গীরবিরেকসেক' 
টান পানাহারবিহার" 
ভেবজমিদং পিভং প্রশান্ডিং নয়েছ | ₹ঃ 



এপি হ১১ 

অথ পিত্তপ্রকোপকারণানি। কটুয়োষ- 

" * বিদাহিতীক্রুলবণক্রোধোপবাসাতপন্্রীং- 

" ভেগত্ষাক্ষুধাভিহন্নব্যায়ামমদ্যাদিভিঃ 

« » ছুঁক্তেহজীর্ধ্যতি ভোজনে চ শরদি শীতে |. 
তথা প্রাণিনাং মধ্যাঁন্ে চ তথার্দরাত্র- 

1 সময়ে পিত্তপ্রকোৌপো। ভবে ॥ ইতি ভাব- 

1 : প্রকাশ ॥ ক্ষ] স্ তু জ্রজনকমন্দাথ্ে- 
17 জিব | মন্দাগ্িন্তক্য অনকো মন্দার 
7 ,.আর্নকান্্রয়ঃ| পিততশ্লেন্রসবীরাশ্চ প্রাণিনাং 

*;” ছুহখদায়কাঃ | ইতি ব্রহ্মবৈবর্ডে ব্রচ্ম- 
- খণ্ডে ১৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

পিত্তবী (ভ্ত্রী) গুডুচী। ইতি শব্দচন্দ্রিক] ॥ 
পিভত্বরঃ ( পুং ) পৈভভিকভ্বরঃ 1 যথা । বিশে- 

বতঃ কোমলন1রিকেলং নিহত্তি পিভতভুর- 

যুত্রদোষান্। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ॥ অস্ত 

1 লক্ষণ ভ্বরশন্দে দ্রষব্যৎ 1 % 0 অথ 
- পিভজ্বরচিকিৎসা । আমাঁশয়ন্ছে! হস্থাগ্রিহ 

সাঁচো মার্গান্ পিধাপয়ন্। বিদধাতি রং 

দোষন্তম্মাল্লজ্যননাচরেৎ ॥ ইতি বচনাঁৎ 

সামান্যতো! স্্রিমাত্রস্ত যাবদারোগ্যদর্শনং 

লঙ্ঘনাভিধানে পিভদ্ছরিণে! লঙ্ঘনবিধানে 

বিশেষনাহ সুত্রঃ । পৈতিকে দশরাত্রেণ 

'জ্বুরে যুত্রীত্ত ভেষজমিতি | দুশরাতে 

লঙ্বনবতা ব্যতীতেনেত্যর্থঃ। কিন্ততেষজুং 

তাহ । তিক্তাদুস্তাযবৈঃ পাঠাকটৃফলা- 

ভ্যাৎ সহোদকহ। পরহ সশর্করহ পীভহ |; 
. পীচনহ পৈত্িকে রে £ তিক্রাদিকাথঃ 

পর্পটো বানকন্তিক্তা কৈরাতো। ধ্ব- 

যাফকই। শ্রিয়হুশ্চ স্ৃতহকাধ অফ শকরিয়া 

যুহঃহ পিপামাদাহপিহাজযুক্রত প্রিভা 

' বক্তপিভানাং শমনো 

ভ্বরং হরেৎ। পর্পটাদিকাথঃ॥ দ্রোহ 

হরীতবা মস্ত! কটুকা কৃতমালকঃ। পর্পস- 
শ্চকৃতই কাথ এষ পিছবহ্বরাপুহঃ ॥ যুখ- 

শোষপ্রলাপাস্বর্দাহমুচ্ছাভ্রমপ্রণুৎ। পিপাসা- 
ভেদনো মতঃ ॥ 

দ্রাক্ষার্দিকাথঃ ॥ পটোলমথ ধন্যাঁকং 

মধুকহ মধুসংযুতহ | হস্তি পিতভ্রৎ দাহং 

ভূষণাঞাতিপ্রমাথিদীং ॥ পটোলাদিকাগঃ॥ 
গুড়ুচ্যামলকীধুক্তঃ কেবলো বাপি 

পর্পটঃ। পিতস্বরং হরেতৃর্ণৎ দাহশোষ- 

ভরান্বিতং॥ গুড়চ্যাদিকাথঃ | একঃ পর্প- 

টকঃ শেষ্ঠঃ পিভভ্বরবিনাশনঃ | কিং পুন- 
ধরছি যুজ্যেত চন্দনোশীরধালকৈঃ) ভ্রীবের- 

চন্দনোশীরঘনপর্প টসাধিতং | দদ্যাৎ ব- 

শীতলৎ বারি তৃট্ছদ্দিভ্বরদাহনু ॥ ত্ী- 
বেরাদিকাখঃ ॥ ভুনিম্বতিবিষালোপ্রযুক্ত- 

কেন্দ্রববাম্বতাঃ। বালকং ধান্তকং বিন্বং 

. কষায়ো। মাক্ষিকাম্বিতঃ £ বিডুভেদশ্বাস- 
“* কাসাংশ্চ রক্তপিতজবং হরেহ। ভূ 

, শা নিম্বাদিকাখঃ » দ্রাক্ষাচন্দনপমানি যুক্ত 
তিক্ঞান্বতাপি চ | ধাত্রী বালদুশ্লুবঞ্চ 

লোপ্রেজ্যবপর্পটাং ॥ পরবকং শ্রিয়হুস্চ 

যবানে। বামকন্তথা) মধুর কুলকহ বাপে 

কিরাতে! ধাম্কহৎ তথা ॥ এমাং কাধে 

নিহক্ত্েব হবরং পিভসমুখিত২ 1 ভূষাং 

দাঁহ্হ প্রলাপক রক্পিহহ ভ্রমহ ল্মহ 

চিৎ ছদ্ছিৎ তথা শুলহ মুখশোষমরো 
চকহ | কাসহ শ্বাসঞ্চ হল্লাসৎ নাশয়েহ্বাত্ 
মহশয়ঃ £ মহাজ্রাঙ্গাদিকারঃ | গনিতো 

নিশি গরুহিতঃ প্রাতরধনাকূতগুলবাধ্ঃ 
্্ 



.গিভঙ্ব 

গীতঃ শময়ত্য চিরাদন্তর্দাহং বরং পৈতং ॥ 
-ধন্যাককাথঃ ॥ অস্বতায়া হিমও প্রাতঃ 
মমিতঃ পৈশ্ভিকঘ্বরৎ 1.বাসায়াম্চ তথ! 

কাসরক্তপিন্স্বরান্ জয়ে ॥ অযৃতাবাস! 

কাণো ॥-গুডুড়ী ভূমিনিন্ষশ্চ বালং বীরণ" 
যুলকহ।* লঘুুস্তং ব্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বারা 
চপর্গটিঃ॥ এধাং কাথো হরত্যেব ভ্বরৎ 
পিতকৃতৎ দ্রমতহ । সোপদ্রবমপি প্রাত- 

রিপীতে। যধুন। সহ॥ গুড়,চ্যাদিকাথঃ ॥ 
পলাশশ্ বদর্ধ্য| ব! নিশ্বস্থ সুপললবৈঃ। 

অন্পপিষ্টেঃ গ্রলেপোইয়ৎ হন্যাদ্দাহযুতং 
হ॥ উত্তনিস্থপ্ম্থ গভীরতাভ্রকাহস্াদি- 

পাত্রে নিহিতে চ নাভৌ। শীতানুধার! 
বহুল। পতন্তী নিহন্তি দাহ ত্বরিতং 

ত্বরঞ্চ ॥ পকদাড়িমবীজৈর্বা ধানাকক্কেন 
চ কচি॥ পৃথ্যাং তৈলস্বতক্ষৌদ্ৈর্িহন্ 
দাহন্থরাপহা! ॥ কাসাস্থকৃপিভবীসপ্পশ্বানান্ 

হন্তি বমীনপি। তৈলম্বৃতক্ষৌব্ৈরিত্যন্র 
ন লমুচ্চয়ঃ তেন কেবলেন ক্ষৌভ্রেণেপি 
লিহাৎ। কাণ্জিকার্ডপটেনাবগুঠনং দাহ: 

নাশনং। অথ গোৌতত্রহ্থস্থিম্নশীতলীক্ৃত- 

বাসনা ( দ্রাক্ষামলককক্কেন কবলোহজ্র 
হিতো মতঃ ॥ ইতি কবলং ধ  £ অথান্স- 

মাহ । দাহবম্যপিতং ক্ষামং নিরমহ ভূষয়া- 
স্বিতং। শর্বরামধুনংযুক্তহ পায়য়েলাজ- 
তর্পণৎ॥ লাজতর্পণহ লাজশজুরূপতর্পণৎ। 

সন্তর্পনন্বরূপযুক্তহ সামান্যদবরচিকিহু" 

সায়াং | মুর্লাযৃুষৌদনে। দেয়ঃ নিতয়? 
পৈস্থিকে স্থুরে হ হর্য্ে শু্রাত্রবঙ্াশে 
শশাহকেরিতলে + মলযোদকলংনিকে 

২৩১২ পিভ্তলৎ 

স্থপ্যাৎ পিতদ্বরী নরঃ॥ : হারাবলীচন্দন- 

শীতলানাঁৎ স্থগন্ধপুষ্পাম্বরভূষিতানাৎ 1 

নিতঘিনীনাৎ স্বপয়োধরাণামালিগগ নথ ও 

হরস্তি দাহ | আহ্লাদর্খন্ত বিজ্বায় 

তাশ্চ স্ত্রী রমযে পুনঃ। হিতঞ্চ ভোজয়ে- 
দন্নৎ প্রাপ্রোতি স্থুরতংৎ মহৎ ॥ বাপাঃ 

কমলহাসিন্যো জলবন্ত্রগৃহাঃ শুভাঃ | 

নার্্যশ্চন্দনদি্বাঙ্গ্যে দাহদৈন্যহরা মতা 
ইতি পিতম্বরাধিকারঃ | ইতি তাঁব 

প্রকাশঃ ॥ ক॥ পিত্তশ্লেয়ভ্বরনাশকৌধষধং 
যথ।। গুড়ুচীপদ্মকারিকধন্যাকং রক্ত 
চন্দন | পিততশ্লেত্সত্বরচ্ছ্দিদাহতৃষ(দি* 
মগনিকৎ ॥ ইতি গারুড়ে ১৮৮ অধ্যায়ঃ ॥ 

পিতদ্রাবী [ ন্] (পুং) মধুরজন্বীরঃ। ইতি 
রাজনির্ধপ্ট: ॥ 

পিতরক্ৎ (ক্লী) রোগবিশেষঃ। তত্পর্ধ্যায়ঃ। 

রক্তপিততং ২ পিশ্াআৎ ৩ পিন 
শোঁণিতহ ৪। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 1 অন্থ 

বিবরণং রক্তপিভশকে দ্রেটবাহ ॥ 
পিভুলৎ (ক্লী) ধাতুবিশেষঃ। পিতল ইতি 

ভাষা । তত্পধ্যায়ঃ। আরকূটং ২ রবীতিঃ৩ 

পতিকাবেরৎ ৪ জুবাদারু ৫। ইতি অটা- 
ধন ্  তীতী ৬1 ইতি শব্দরহাবলী £ 
মিশ্রং ৭। ইতি রঙ্রমাল! ॥ আরঃ ৮ 

রাদরীতিঃ ৯ ভ্র্গরীতি: ১০ কপিল! ১১ 

পিঙ্গলা ১২। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ৪ গুদ্র 

সুবগি ১৩ পিহহলৎ ১৪ পিঙ্গলকহ ১৫ 

পীতলকহ ১৬ লোহিতকহ ১৭ পিঙ্গল 

লোহহ ১৮ পীতুকহ ১৯] হীতিকাছিগলা 

গুপঠি। ভিজ্হ্থহ। শ্ুতলহহ 1 রসে 



পিৎনলছ ২৩১৩ , পিপীত 

লবণন্বং। শোধনত্থৎ । পাঙুবাতনৃমিপ্ীহ- | পিধানৎ (ক্র) ছদনং | ইত্যমরঃ | উদ- 
পিভনাশিত্বঞ্চ। শুক্লা স্নিগ্ধা সবছৃঃ শীতা। 

" সুরঙ্গ। সূত্রপত্রিণী। হেযোপনা "ভা স্বচ্ছা 
জাত্যা রীতিঃ প্রকীনিত] £ ইতি রাজ- 
নির্ঘণ্টঃ £ ৮ বীতিরপুযুপধাডূঃ হ্যা 

'তাত্রন্থ বসদন্থা চ। পিভলন্ গ৭1 জেয! 
স্বযোনিসদৃশ। জনৈঃ ॥ সংযোগস্ত প্রভা- 
বেণ তস্যান্সেহপি ওণাঃ শ্ৃতাঃ | রীতিকা- 

যুগলং বূক্ষৎ তিজঞঞ্চ লবণৎ রসে ॥ 
শোধনৎ পাণুরোগদ্বং কুমিদ্রং নাতি- 
লেখনং । ইতি ভাবপ্রকাশঃ | ক্ষ 0 ভূর্জ- 
পত্রং। ইতি শবদালা £ পিন্তযুক্তে ত্রি। 

ইতি মেদিনী ॥ 
পিগলা (ত্ত্রী ) তৌযপিপ্ললী। ইতি মেদিমী 7 

. পিভারিঃ (পুহ) পর্পটি। লাক্ষা। বর্ববষধহ 

ইতি ব্বাছনির্ঘন্টঃ ॥ 
পিত্রেং (লী) মধু॥ ইতি রাজনির্ঘন্টঃ [ পিতৃ 

তীর্ঘৎ। তনু তর্জন্যগুষঠান্তঃ। ইতি হেম- 
চন্দ্র ॥ পিতৃদদ্বদ্ধিনি ভরি) বথা। জ্যেষ্ঠ 
এব তু শৃরীয়াৎ পিত্যৎ ধনমশেষতঃ। 

শেষান্তমুপদীযেম্র্যৈব পিতরন্তথা ॥ 
ইতি দায়ভাগঃ 

পিত্রঃ ( পৃৎ) জ্যে্টভ্রাতা ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃঃ 
মাষঃ। ইতি রাজনির্ঘনঃ ৪ 

পিত্ত (ভ্ত্রী) নঘানক্ষত্রং 1 ইতি হেমচন্তরঃ ৪ 
পৌর্দমানী । ইতি শবমালা & 

পিংসন [২ (পুং) পক্ষী ॥ ইভালহঃ ॥ 
প্রতিপন্গে পতনেছছে। চ ত্রি॥ ইতি 

বিশ্বঃঃ 

পেহসঙলৎ (লী) পন্থাহ1ইত্যখাদিকোহহ ॥ 
থও 

ঞ্চনং | ইতি হেমচক্দ্ঃ £ 

পিনছঃ (ত্রি) পরিহিতবস্ত্রাদি। তৎপর্য্যায়ঃ | 

আমুক্তঃ ২ প্রতিযুক্তঃ ৩ অপিনদ্ধঃ ৪ । 

ইত্যমরহ ॥ 

পিনাঁকঃ (পুং কী) শিবধনুঃ। তৎপর্বায়ঃ 

অজগ্রবহ ২। শৃলং। ইত্যমরঃ £ শূল- 

মপি শাহ্করমিহেতি কেচিৎ 1 ইতি 

ভরতঃ ঘ পাঁংশুবধণং ।' ইতি মেদিনী ॥ 

পিনাকী [ন্] (পুং) শিবঃ । ইত্যমরঃ 

পিশ্যাঘং (ক্লী) হিচ্কু। ইতি জটাধরং এ 

পিপতিষন্[ ] (ত্রি) পতনেচ্ছুঃ। বিহ” 

ক্রমে পুই। ইতি মেদিনী॥ 

পিপতিযুঃ (পু ) পক্ষী । ইতি রাজনির্ঘনটঃ ॥ 

পিপাসা (স্ত্রী) পানেচ্ছা । তৎপধ্যায়ঃ 

তৃষ্ণা ২ তর্ধঃ ৩ উপলাসিকা ৪ তৃট্ ৫ 
ভূষা ৬ উদন্যা। ৭৭ ইতি হেমচন্জ্রঃ ৪ 

পিপাসিতঃ (ত্রি) পিপাসাহুক্তঃ তৃষিতঃ1 
ইতি হলাযুধঃ 

পিপাহঃ (তরি) পানলেচ্ছুঃ। তহুগধ্যায়।। 

তৃূষিতঃ ২ ভৃষ্চক্ ৩। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পিপীতকহ € পুহ ) ত্রাঙ্গণবিশেষঃ | অন্ত 

প্রসাণৎ পিপীতকীশব্দে ভ্রক্টব্যহ £ 
পিপীতকী (স্ত্রী) বৈশাখশুরুহাদস্। তত্র 

কর্তব্যব্রতং যথা | শতানীক উবাচ, 
জলদানশ্ত মাহাক্্যহ যবয়া পরিকীর্ভিতহ। 

তদহং তশ্রাতুনিচ্যানি পিপীতকীকথাহ 

শুভাং ৪ পুরা কেন ক্ৃতকৈতত ফেল 
চৈতত প্রকাশিহহ । বথছ পিপাতকীনান 

বিধানইৈব কীগূুশহ ( তত সর্কং আহি 
টি 

টি 



দেবর্ষে বদি ভূষ্টো ময়ি প্রভো ॥ নারদ 

উধাচ। শু রাজন্ প্রবঙ্ষাষি দ্বাদ শী 
তাং পিগীতকীং। যা কৃত্বা যমলোকাদৈ 
প্রাপ্যতে বৈষ্বহ পদহ ॥ পিপীতক ইতি 
খ্যাতো। ত্রাহ্গণঃ সংশিতত্রতঃ। তপঃ- 

স্বাধ্যায়নিরতঃ সর্ধ্প্রাণিহিতে বতঃ ॥ 

শান্তে। দান্তঃ ক্ষমাযুক্তো বলিহোদপরা- 

রণঃ। নিবসমূ নির্জনেহরণ্যে বহুন্ কালান্ 

ছিজোত্তমং । চিরং কৃত্বা। তপোহ্রণ্যে 

কালে মৃত্যুমুপেয়িবান্ ॥ ততঃ কালেন 

কিয়তা যমদূতৈর্মহাবলৈঃ | নীয়মানঃ স 
বিপ্রেন্দ্রো যমলোৌকৎ ভয়াবহ । দদর্শ 

বহুশস্তাত্র নরামিরয়সংস্থিতান্॥ অসি- 

পত্রাদ্যনেকেষু কুস্তীপাকেছু সংস্থিতান্। 

কৃতার্তরাবাস্তান্ দুষ্টু! বিষাঁদমগমদ্রিজই। 
ক্ষুৎপিপাসাকুলো, ভূত্বা! প্রেতরাজবশং 

গতঃ ॥ বহুন্বন্তরারৃতান্ কুভ্তান্ দদৃশে- 

ইতিমনোহরান্ ৷ প্রদেশীনীপ্দিতাৎন্তত্র 

প্রাসাদৈরুপশোভিতান্॥ গীতবাদ্যাদি' 
নৃত্যেশ্চ সেব্যমানঃ পমন্ততঃ। ক্ষচিৎ 

শ্রহরমাণাংস্চ কিস্করৈর্বমশাসনৈঃ ॥ নীয়- 
মানাহস্ততঃ প্রেতান্বধ্যমানান্ স্বকন্ধ্মভিঃ। 

শোকসন্তীপমংযুক্তান্ তৃষয়া পরি 

পাড়িতঃ 1 সৎপশ্যমীনে! রাঁজেজ্জ্র ঘঘাচে 

কিছ্করান্ জলং | বহুশে! 'যাচ্যমানৈশ্চ 
কিস্করৈরভিতাঁড়িতঃ ॥ স নীঘমানো দশে 
বহুশীথহ ভ্রযোভিমং | লুচ্ছায়ং শীতল 

রম্য মহান্তৎ পিগ্ললদ্রমৎ ॥ তত্রৈৰ স- 
জলা ন্বুস্তানমাল্যগ্রীবান্ হুশোভিতান্। 

ঘদর্শ বন্জাব্তমুখান্ সবাসিতমথখীতলান্॥ 

২৩১৪- 'পিপীত 

রক্ষত্তি বহবস্তত্র কিন্বরাঃ  শন্ত্রপাণয়ঃ। 

তোয়দর্শনমাত্রেণ সাহ্লাদো ত্রাক্ণো- 

ইভবৎ ॥ বিনয়াবনতো ভূত্বা যঘাচে 

কিছ্করাজ্জলং | ব্রাঙ্গণ উবাচ | বমদুতা 
মহাতআ্বানস্তোয়ং মে দীয়তাঁমিতি | অপ্রাপ্য 

তোয়ং প্রাণান্মে বিনাশে| জায়তে ফ্রবং ॥ 

তম্মাতোয়প্রদানেন প্রাণানুক্ষত মেহধুনা। 

শ্রুত্ব! বিগ্রস্ত তদ্বাক্যৎ তগুচুর্যমকিন্করাঃ॥ ' 
নকৃতং বর্ম তদিপ্র বেন তোয়ঞ্চ লভ্যতে? 

প্রার্থয়ানঃ পুনস্তোয়ং যমদুতৈঃস তাড়িতঃ। 
ভৃষার্তবচনং শ্রুত্ব! যমঃ প্রোবাচ তং 

দিজং | ব্রহি ত্বং বিগ্র মা! রোদী? কা তে 

পীড়াস্তি চেতসি ॥ পুনর্ধবাচে তত্তোযং 

ভৃষাব্যাকুলচেতনঃ | শ্রুত্ব। বিপ্রস্য তদ্' 

বাক্যং তথুবাঁচি স ধর্রাটি॥ তুয়া তন্ন, 
কৃতৎ কর্ম যেন বৈ লভ্যতে জলৎ | ব্রাহ্গণ 

উবাচ। ত্তবয়ি প্রসঙ্গে দিকৃপাল ততোযং 
ছুর্লভৎ ন মে। ত্মাভোয়্রদানেন প্রাণ 

রক্ষাৎ কুরু প্রভো। ইথং বহুবিধ 
বরবাকৈতর্ষষঃ শ্রীতোহভবভূদা ॥ বম উবাচ। 

বরৎ বরয় বিপ্রেন্্র যতে মনসি বর্ভতে। 

ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি তুক্টোখসি মে দেব 
যেন প্রাপ্তোহস্মি তজ্দ্রলং | তৎ কুক 

ধর্মমরাজ সর্ববপ্রাণেশ্বর প্রভো। 0. ঘম 

উবাচ। বৈষঃবং তদ্ত্রতৎ বিপ্র কুরু গা 
নিজালয়ং। বিধানং শৃণু বিপ্রেন্্র দাদশী 
যাঁদৃশী ভবে ॥ বৈশাখে শুব্রপক্ষদ্য ছাদ 
বৈষ্ঞবী তিথিঃ। তস্যাং স্ুশীতলজলৈঃ 
সাঁগষেৎ কেশবং প্রভু 1 পুজযেছদ্ধা 
পুঙপাদ্যৈধূণিদীপৈধিধানতঃ 8 নৈবোদ্ে 



গিগীলি ২৩১৫ গিপ্পলঃ 

ধিবিখৈশ্চৈব তাম্ুলৈরথ বাঁসসা [ জণ্তু | পিপীলী (স্ত্রী) পিপীলিক!। ইতি রাজ- 
তু বৈষ্ূবং অন্তু, দগুবৎ প্রণমেত্ততং। 
দদাাছ্িজেভ্যো বিধিবু 

'আমন্থিতান্ ॥ 
* দদ্যাল্লবণসংযুতান্। মালাভিরফিতগ্রাবান্ 
স্বশীতলজলাম্বিতান্ ॥ শুরুবন্ত্রাবৃতমুখা- 

নুপবীতনৃসহযুতান্। ধনুর্বাণসনাযুক্তান্ 
সভোজ্যদক্ষিণান্থিতান্ ॥ দ্বিতীয়েহক্টো 
ঘটান্দদ্যাদ্দধিশর্করসংযুতান্ 1 তৃতীয়ে 

দ্বাদশ ঘটান ভিলমোদকনংযুতান্ | চতুর্ধে 
যোড়শঘটান্ ছুপ্ধলড্ডকসংসুতান্। দদ্যাৎ 

সংগৃজ্য দেবেশং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রবত্রতঃ ॥ 
দক্ষিণা শক্িতো দদ্যাৎ ভোলজ্যকৈব 

বিশেষতঃ | যত্র কুত্রাপি সংগচ্ছেন্ন 
কুত্রীপি ভৃষাম্িতঃ [ ততে। দ্বিজে। গৃহং 
গত্বা চকার দাদশীত্রতং | অন্তে জগাম 

স্বর্লোকৎ বৈষ্ণব পদমুভ্তমৎ ॥ পিদী- 
তকীভিনাপ্লাতে। বিখ্যাত। বৈষ্ঞবী তিথিঃ। 

নরো। বং কুরুতে ভক্ত্য। নারী বা ভক্তি- 

সংযুতা ॥ ইহ পুভ্রাদিসম্পন্থা ধনধাম্- 

হ্থতা্িতা ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে পিপী- 
তকীত্রতকথ! সমাপ্ত! ॥ 

পিপীলকঃ (পু ) পীলকঃ । ডেউয়া পিপীড়া 

ইতি ভাষা! ! ইতি হেসচজ্ং [ 

পিপীলিকা (স্ত্রী) হীনান্গী। সুদে পিপীড়া 

ইতি ভাবা ইতি হেমচন্দরঃ ॥8 তহ- 

" পধ্যায়ঃ॥ পিপীলিকহ ২ পিপীলঃ ত 

পীলিকঠ ৪৫ ইতি শবরহাবলী ৪ পিপীলী৫ 

পিপিলী ৬ ভ্রামহজ্ঞা ৭ | ইতি হাল, 

নির্ধটহ ॥ হীরা ৮1 ইতি ভ্রিকাশুশেহঃ £ 

প্রথমেহবে চতুঃকুস্তান্ 

নির্ঘন্টহ ॥ 
কুস্তাংস্ভোয়- | পিগ্লট! (জী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষঃ। তৎপর্যাঁয়। 

" গুড়শকরা ২। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ [ 
পিগ্ললং (ক্লী) জলং | বস্ত্রচ্ছেদভেদঃ | ইতি 

মেদিনী ॥ 

পিপ্ললঃ (পুহ) অশ্বথবক্ষঃ॥ নিরংশ্কঃ। 

পক্ষিভেদঃ। ইতি মেদিনী 7 ক ॥ অশ্বথ- 

“স্বরূপৎ যথা । নারদ উবাচ। অনায়াসেন 

বনমর্ভযঃ বর্ববান্ কামানবাপুয়াৎ | সর্ব" 
দেবাত্বকক্ষব তন্মে ভ্রহি পিতামহ ॥ 
ত্রন্গোবাচ। শৃণু নারদ তেন শুদ্ধং 

সর্ববাত্বকৎ গুরুং | প্রদক্ষিনাকৃত্য নিত্যৎ 

নরাগাৎ সর্বকীমদদৎ ॥ পুজয়েং পরয়া 

ভক্ত্যা সর্ধবসিদ্ধিঘুতে) ভবেৎ। অশ্বথহ 
পুজয়েছিপ্র সর্ববসিদ্ধিবিধারক | ক্ষ ॥ 
অশ্বথদক্ষিণে কদ্রঃ পশ্চিমে বিষুঃারের চ। 
ব্রহ্মা চোত্তরতস্তষ্য পুর্বে চেত্দ্রাদি- 

দেবতাঁং 1 ক্ষক্ধে ক্বক্ষে চ পত্রেযু হণ 

খষয়ঃ স্বৃতাঃ। তস্য ফুলে সর্বাবেদ!হ 

শ্রদ্ধা! তসা ভ্রুমাশ্রিভা ॥ নদীনদাঃ সাগ- 

রাদ্যাঃ পূর্বিস্যান্দিশি সংস্থিভাঃ। লোক: 

- ধর্দ্দান্ সমাশ্রিত্য তল্মাতৎ সেবয়েন্নরঃ 

পুরাণস্থৃতিমন্ত্রেভ্যঃ সারগুদ্ৃত্য সঞ্চিতহ 

নিষ্ঠাপ্রতিতিতং মমাগশ্থখহ সেবয়েমরঃ ॥ 
শুহ্টীরী ফলিতশ্চৈধ ঈভিলশ্চ বনম্পতে ॥ 

ত্বানারাধা নরো হন্যাৎ দৈহিকাধিঠিতহ 

গলহ হ অশ্বথ যতি হসি হক্ষরা্গ 

নাহায়ণভ্তিঠতি নূর্ফকোরণং 1 আহহ 

স্চিত্ং নততহ তর্থাহ বিশেষতোইর্িই- 
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বিনাশনোইসি 7 ক॥ কীরোদমথনে চৈব 

যথা জরীস্তাযুপাস্তে ॥ সত্যেন তেন হৃক্ষেন্্র 

আঁশীর্ময়ি নিষেবভু 1 %॥ একাদশোহসি 
রুদ্রাণাৎ বসুনাঞ্চান্টমন্তথা । নারায়ণো, 
হসি দেবানাং ব্ৃক্ষাণামসি পিগ্ললঃ॥ অগ্নি 

গর্ভন্মন্বথ দেবগর্ভঃ প্রজাপতিঃ। হরি- 

ধঁখেব শ্রীগর্!! য্রগর্ নযোহত্ত্র তে ॥ 
অরাতেরগ্নিরশ্বথ পরাপর নমোঁহস্ত. তে । 

নিবীতে ত্বভিবর্ষন্ত দ্বশ্তি তেহস্ত নমো" 
হস্ত তে ॥ ফা অক্ষিম্পন্দৎ ভূজস্পন্দং 
ডুঃস্বগৎ ছুনিরীক্ষিতৎ ॥ শত্রুণাঞ্চ সমু 

খানমশ্বখ শময়াশড মে ॥ যং স্পৃষ্থী 
মুচ্যতে রোগৈঃ সর্বপাঁপৈঃ প্রযুচ্যতে 
সমামিষ্য চ দীর্ঘাযুস্তমশ্বথং নমাম্যহং ॥ 
অশ্ব্থ স্ুমহাভাগ সর্বদা প্রিয়দর্শন | 

দিব্যান্নভোজনং দেহি শত্রুণঃঞ পরাজয়ং। 

আয়ুঃ প্রজা ধন ধান্যৎ সৌভাগ্যং 
অর্ধবদা হুখৎ। দেহি দেব মহাবৃক্ষ ত্বা- 
মহ্ধাভিবাদয়ে ॥ অশ্বথ দেবঘূলব্বস্বষিভিঃ 

প্রোচ্যতে সদা ॥ ক ॥ ব্রহ্মহ! গুরুহ। চৈব 

দরিদ্র ব্যাধিপীড়িতঃ । আবুত্য দশ- 
লক্ষভ্ত ওদ্ধঃ পাপাতিগে! ভবে £ £€₹ 

ত্রন্মগরী হবিষ্যাী অধংশাযী জিতে- 

ন্দ্িযঃ। পাপাপহন্ত। মর্তাস্ত ব্রতমেতৎ 

সমাচরে॥ একহত্তহ দ্বিহস্তং বা কুর্ধ্যাদ্- 

গোঁষযলেপনহ 1 অশ্বথে স্থাপিতে যন্ত্র 

যুলে স্বপনমাচরেহ ॥ ধনায়ুঃসন্ততৈরদ্ধো 
নরকাতারয়েৎ পিতৃন 1 ক ॥ -অশ্বথমূল- 
মাসাদ্য শাকেনান্নোদকেন বা একং বা 

ভোজয়েছি প্র কোটি কোটি ফল্পং 

ভবেৎ। * ॥ অশখথযূলমাসাদ্য তগে! 

হোমঃ হুরার্চনহ | অক্ষয়ং ঘুনিশাদুল 
ব্রদ্ধোণে। বচনহ, যথা ॥ কফ ॥ এবং মম 

'চ্চিতোহশ্বথঃ সর্ববসৌধ্যপ্রদো ভবেং। 
যজ্ঞার্থং ছেদিতোহশ্বথঃ সর্ধবারোগ্যপ্রদো 

ভবেহু ॥ 4 ॥ অশ্ব্থঃ পুজিতে! যেন 

পুজিতাঃ সর্ববদেবতাঃ । অ্বথশ্ছেদিতে! 
যেন ছেদ্তাঃ সর্ববদেবতাঃ | অন্তঃদধঃ 

হুমস্তষ্টেহিশ্বথো!। দেবময়ো গুরুঃ। ন 

সেব্যঃ পুজনীয়শ্চ খণত্রয়বিনাশকঃ ॥ 

ভূরধ্কবারে ভৌমে চ মধ্যান্ে নিশি 
সন্ধ্যয়োঃ ৷ অশ্বথদর্শনং কার্য্যৎ কুন" 
ভযাত্বভিঃ ॥% ॥ অশ্বথস্য জলে বদ্য ছায়! 

তিষ্ঠতি কুত্রচিৎ। তৎ প্রয়াগসনহ তীর্ঘ, 7" 
তত্র সন্নিহিত হুরিঃ ॥ তন্মা কাক" 

মাসেহত্র পূর্বেবাভতবিধিন! বুনে। অশ্বথং 
সেচয়েছিদ্বান্ সংগ্রদক্ষিণমাঁদিশেৎ ॥ 
পাপৌপহতমর্ত্যানাং পাঁপনাশে! ভবে" 

দ্ববং । সকানো লভতে কামহ নিফধামো 
মোক্ষমাপুয়াৎ ॥ যঃ পঠেত শৃখুয়াাণি 
অশ্ব্স্য সমীপতঃ ॥ সর্বান্ কাা" 
মবাণোতি বিষুসায়ুজ্যমাধুয়াৎ | ইতি 
পান্ছোভ্তরখণ্ডে ১২৬ অধ্যায়ঃ ॥ ৪ £ 
খষয় উচুঃ। কথং দয়াশ্বথবটো ৪ 
সমে। কৃত! সর্রেভ্যোহপি 
কথং পৃজ্যতমৌ। কৃতো ॥ সৃত রি 

অশ্বশ্বরূপো ভগবান্ বিফুঃরেব ন সংশয়: 
রুদ্রন্ূপো। বটন্তদ্বৎ পলাশো! ব্রদ্ষরণ' 

: গ্ুকৃ॥ দর্শনম্পর্শনেবাহ্ তে বৈ পাপহরাঃ 
স্থৃতাঁঃ] ভুঃইাপদ্যাধিছুক্টানাৎ বিনাশ 



-গিগ্পলঃ ২৩১৭ পিপৃপলঃ 

. 'কারিণো প্রবং [ খাবয় উচুঃ | কথং বুক্ষত- | 

মাপন। ভ্রদ্মবিষ্ুমহেষ্বরাঃ | এতৎ -কখন্ন 
সব্রভ্র পংশয়োহত্র মহান্ ছি নঃ॥ সৃত 

উবাচ । পার্বভীশিবয়োর্দেবৈঃ সুরত 

কুর্ববতো কিল। অগ্রিৎ ত্রাহ্মণবেশেন 

প্রেধ্য বিদ্বঃ কৃতঃ পুব! ॥ ততত্ত পার্বতী 
: ক্রুদ্ধ শশাপ ভরিদ্িবেকেলং । রেতঃম্েক- 
হুখভ্রৎশকম্পমান্া তদা রুষ। ॥ পার্ব 

ত্যুবাচ। ভ্রিমিকীটাদয়োহপ্যেতে জানন্তি 
হরতেঃ হথখহ। তন্মান্মম-হখঅহশাদঘূয়ং 

বৃক্ুত্বমাগ্নাথ | সৃতি উবাচ । এবং সা! 
পার্বতী দেবী অশপহ ুন্ধমাঁনসা। তম্মাদ্- 
বৃক্ষত্বমাপন্গা ব্রহ্মবিফুমহেশ্বরাঃ ॥ তন্মা- 
দিমৌ। বিষুঃমহেশবরাবুভো। বভূবতুর্বোধি- 
বটে মুনীশ্বরাঃ। বোধিভ্ত্যং চার্কিদিনং 
বিনৈব ন স্পৃশ্ঠতামর্কজবারযোগাৎ | কু?" 
খষয় উচুঃ। অল্পৃশ্যত্বং কথং যাতঃ সূত 
বোধিতকুঃ স্বয়ং । স্পৃশ্বত্বপ্ কথৎ প্রাপ্ত- 

স্তথায়ং শনিবাসরে ॥ সৃত উবাচ । সমুদ্র- 
মথলাদবানি রত্তান্তাঁপুঃ হরোভমাহ | 

শ্রেষ্ঠঞ্চ কৌন্তভং তেষু বিবে প্রদদূঃ 
স্থরাঃ ৮. যাবদঙ্গীচকারাসৌ। লক্ষ্মী 

-. ভার্্যার্থমাত্মনঃ $ তাবহ বিজ্ঞীপয়ামাস 
-লক্ষীন্তৎ চক্রপাঁণিনৎ ॥ লম্মীরেবাঁচ। 

“. অসংস্কত্য কথং জ্যেষ্ঠাং কনিষ্ঠ! পরি- 
শীয়তে ! তন্মাত্মগ্রজামেতামলক্ষনীৎ মধু: 

সদন ॥ বিবাহ্যোদ্হ মাং পশ্চাদেষ ধর্্ঃ 
সনাতন: | তশ্মান্্বাতিক্রামং ন কৃর্ধ্যা 
মধুনুদন ॥ সুতি উবাচ। ইতি তদ্ষচনহ 
আস্থা স বিজ্মুর্পোকভাবনঃ। উন্দানুকায় 

৭১ 

যুনয়ে হুদীর্তপসে তদা 1 আপগুবাক্যানু- 

রোধেন. তাঁষলক্ষটীং দদেৌ কিল ॥ 

স্ুলোচীৎ শুফবদনাং বিরূপাৎ বিভ্রতীং 
তনু । ববদারক্তনয়লাং বক্ষ পিঙ্গশিরো- 

রুহাৎ [ ৰ বুনিবিকুবাক্যাতামঙগীকৃত্য 

স্বমাশ্রমৎ 1 বেদধ্বনিবমাযুক্তমানরামাস 

বর্দ্মবিৎ ॥ হোমপুসুগন্ধাঢ্যৎ বেদঘৌষেণ 
ন[দিতং। আশ্রমন্তৎ বিলোক্যাথ ব্যথিতা! 

সাব্রবীদিদহ [ জ্যেষ্ঠোবাচ। নহি বাসোঁহনু- 

কপোইয়ৎ বেদধ্বনিধুতো! মন। নাহাঁ 
গৃমিষ্যে ভো ত্রহ্ধন্ নয়ন্থা্গত্র মাহ 

গ্রুবহ ॥ উদ্দালক উবাচ। কুথৎ নায়াসি 
বিঞ্চাত্র বর্ততে শ্বমতৎ তব । তব যোগ্য! 

চ বসতিঃ কা তবেতৃদ্বদন্য নাং ॥ জ্যেক্ঠো- 
বাচ | বেদধ্বনির্ভবেদ্যন্িশ্নতিথীনাঞ্চ 
পুজনহ। যক্দরদানাদিকং যত্র নৈব তত্র 

বসাম্যহৎ ॥ পরম্পবান্থরাগেণ দাম্পত্যং 

যত্র বিদ্যতে। পিতৃদেবার্ছনং যত্র তত্র 

নৈব বসাম্যহং ॥ দানশোচে ন বিদ্যেতে 
পরদ্ুব্যাপহারিণঃ | পরদাররতা যত্র তত্র 

স্থানে রতিশ্মম ॥ বন্ধসূজ্জনবিপ্রাণাহ ঘত্র 

স্তাদপমাননং | নিষ্ঠুরং ভাষণং ঘত্র তত্র 
সন্যথনাম্যহং ॥ সূত উবাচ ॥ ইতি ভদ্- 
বচনহ, শ্র্থা। বিষণনবদনোইভবত | উদ্দা- 

লকক্তুতো! ঝাঁক্যৎ তানলঙ্নীমুবাচ হর 

উদ্দালক উবাচ ॥ অশ্বৃক্ষমূলেহস্মিন্ 

অলুশ্গিন শ্রস্যভাং ক্ষণৎ 1 আশ্রমস্থান- 

মালোক্য যাবদায়াম্যহং পুনঃ ৪ পুত 

উবাচ। ইতি তাং তত্র সংস্থাপ্য জগা- 

মোদ্বালকো! সুনিঃ । প্রতীক্ষন্তী চিরং 



তত্র যদ তং ন দদর্শ স1। তদ! 'ক্ুরোদ 

ফরুণৎ ভর্তুত্ত্যাগেন ছুঃখিত। 0 তত্তস্তাঃ 

জন্দিতৎ লক্ষ্ীর্বৈকুঠভবনেহশৃণোহ 1 
তদা বিজ্ঞাপয়ানান বিজুসুদ্বি্রনানসা ॥ 

ল্ীরুবাচ | স্থামিন্ মন্তগ্রিনী ভ্যেষঠা 
স্বাসিত্যাগেন ছুঃখিতা। তামাশ্বায়িতুৎ 

হাঁহি কুপালো। বদ্যহহ প্রিয়া ॥ সৃত উবাচ। 
লক্ষন্যা সহ ততো। বিষুঃস্তত্রাগাৎ কুপয়া- 
দ্বিতঃ। আশ্বাসয়ন্নলক্ষনীহ তািদহ বাক্যৎ 

অথাত্রবীৎ ॥ বিষুঃকুবাচ | অশ্বথর্ক্ষ- 

মাসাদ্য সদালদ্দিন শ্ছিরা ভব! মমাংশ- 

সম্তবে হেষ আবাপক্তে ময় কৃতঃ ॥ 

মন্দবারে নদ! নূন লক্ষীরত্রাগমিষ্যতি। 

অস্পৃশ্যোহসৌ। ভবেতম্মান্ন্দবারং বিনা 
কিল॥ প্রত্যন্দমর্চয়িষ্যন্তি ত্বাং জ্যেষ্ঠাং 

গৃহধর্িণঃ | তেঘিয়ং শ্রীঃ কনিষ্ঠা তে 
সদা তিষ্ঠত্বনাময়। ॥ ইতি পান্মোতর- 
খণ্ডে ১৬০1 ১৬১ অধ্যায়ত ॥ 

পিগ্রলকৎ (ক্লী) শ্তনবৃন্তৎ 1 সীবনসুত্রং । 

ইতি দেদিনী ॥ 
পিগলিঃ (রী ) পিগ্ললী । ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

পিপ্রলী (্ড্রী ) বৃক্ষবিশেষঃ । পিঁপুল ইতি 
ভাষা | তৎপর্ধ্যায়ঃ ॥ কৃষ্ণা ২ উপ- 
কুল্যা ৩ বৈদেহী ৪ মাগধী € চপল! ৬ 

কণা! ৭ উবণ। ৮ শোপ্ডী ৯ কোল। ১০। 
ইত্যমরঃ ॥ উষ্ণ! ১১ পিগ্রলিঃ ১২। ইতি 

ভরতঃ ॥ কৃকলা ১৩ কটুবীজা ১৪ 

- কোরঙ্গী ১৫ তিক্ততগুল। ১৬ শ্যামা ১৭ 

দস্তফলা ১৮ মগধোদ্ডবা ১৯ 1. অস্থা 

গুণাঃ। অ্বরনাপিত্বৎ | হৃয্যত্বৎ | নিদ্ত্বৎ। 

উদ্তং। কটুত্থং | তিজ্তত্বং | দীপনতং। 

মারুতশ্বা সকামশ্নেতরক্ষয়াপহত্বঞ্চ ॥ ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ ॥ স্বাছুপাকত্বৎ 1 রসায়ন 

ত্বং। লবুত্থৎ | পিসতলত্বং | রেচনহং। 

বুষ্ঠপ্রমেহগুলার্শঃদ্লীহশূলামনাশিত্বধ্ধ 

আত্রায়ান্তস্যা। গুণাঃ | কফপ্রদত্বং | নি 

ত্বহ। শিতলত্বং £ মধুরত্বং। গুরুত্ব | 

পিভ্প্রশমনত্বঞ্চ ৷ রাজবল্লভে তু কফাপহ' 

হ ॥. মধুরুক্ঞায়াত্তস্যা! গুণাঃ £ মেদ 

কফস্বাসকাসম্বরহরত্বং। বৃষ্যত্ধং। মেধারি- 

বর্দনত্ব্চ ॥ গুড়পিপ্ললীগুণাঃ | জীর্দ্বে 

অগ্নিমান্দ্যে চ শস্তত্বং । কাসাজীর্দারুচি 

শ্বাসৃৎপাওুকৃষিনাশিত্ব্চ । দ্বিণাৎ 

পিপ্নলীচূর্ণাদগুড়োখ্র ভিষজাং মতঃ | 

ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

 পিপ্ললীকা (রী) অশ্বখীবৃক্ষঃ॥ ইতি রা 

নির্ধন্টঃ ॥ 

পিগ্ললীমূলং (কী ) সনামখ্যাতমূলং। পিগুন' 
মূল ইতি ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ | গ্রস্থিকং ২ 

চটিকাশিরঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ ষড় ছি ৪ 

ইতি রত্বমালা ॥ সুলং € কোলমুলং ৩ 

কটুগ্রহথি ৭ কটুম্ুলং ৮ কট্যণৎ ৯ সর্ব 
গ্রন্থি ১০ পর্রাচ্যৎ ১১ বিরূপহ ১২ শোধ 

সম্ভবৎ ১৩ সুগন্ধি ১৪ গ্রস্থিলৎ ১৫! 
ইতি রাজনির্ধনটঃ ॥ উষ্ণৎ -১৬। অন্য 

গুণাঃ | দীপনত্বং | কটুত্বৎ। পাঁচনত্বহ । 

লঘৃত্বৎ ॥ জক্ষত্বং। পিস্তকরত্বং | ভেদ" 

কত্বৎ ॥ কফবাতোদরানাহ্ীহগুানূদি 

শ্বাসক্ষয়াপহস্বঞ্চ ॥ ইতি ভাঁবপ্রকাশঃ ॥ 

উ্ন্বং। রোচনত্বং । ইতি রাজনির্ঘটঃ ॥ 



গিব। ২৩১৯ পিশিতা 
, পিগ্লিকা (ত্ত্রী) দন্তমূলৎ ৷ ইতি হেমচন্দর ॥ 
পিপ্লুঃ ( পুং) জট্লঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

পিশ শপ অবয়বে। ইতি কবিকল্লত্রমূঃ ॥ 

শ পপিংশতি পটঃ অবয়বী স্যাদিত্যর্থঃ । 

পিয়ালঃ ( গুহ) বৃক্ষবিশেষঃ। অস্যৈব বীজৎ ইতি ভুর্গাদাসঃ | ণঁ 

চিরৌপ্তীতি খ্যাত । তৎপর্ধ্যায়ঃ। রাজা- | পিশঙ্গহ (পুং) পিঙ্গলব্ণ 1 তত ি। 

, দনহ ২ সন্নকজ্রুঃ ৩ ধনুষ্পটঃ ৪1 ইত্য- ইত্যমরঃ ॥ 
মর ॥ বাজীতনৎ '৫ রাজাতনঃ ৬ | পিশাচঃ (পু) দেবযোনিবিশেষঃ ৷ পিচাশ 

, শ্রিযালঃ ৭ সন্নঃ, ৮ কনুই ৯ ধনুঃ ১০ 

। পটঃ ১১। ইতি ভষ্টীকা ॥ হ্রসন্নকঃ ১২ 
. খুন্থপটঃ.১৩ পিয়ালকঃ ১৪1 ইতি শব্দ- 

। রত্বাবলী ॥ খর্বন্ধঃ ৯৫ -চাঁরঃ ১৬ বহুল- 

., এ খন্কলঃ ১৭ তাপসেষ্টঃ ১৮। তস্য গুণাঃ । 
, পিতরুফাত্রমাশিত্বং | ইতি ভাঁবগ্রকাশঃ ॥ 

, অন্য ফলগুণাঃ |, সধুবত্বং | লিগ্ধত্ং | 

বৃহহণত্বং। ঝাতপিত্তনাশিত্বঞ্চ। ইতি রাজ- 
, 'বলভঃ ॥ গুরুত্ব | সরত্বং ॥ দাহভ্রতৃষা- 

পহত্বঞ্চ ॥ তস্য মজ্জগুণাঃ। মধুরত্ৎ | 

বৃষ্যত্ৎ | পিভানিলাপহত্বং । হদ্যত্বং। 

অতিছুর্জরত্বৎ | স্গিগ্ত্বং। বিউত্ভিত্বং | 
আহবর্ধনত্বঞ্চ 1.ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

ইতি. ভাষা । ইত্যমরঃ॥ তস্য লোকো! 
যুখা। অন্তরীক্ষচরা যে চ ভূতপ্রেতপিশা- 
চকাঃ। বর্জয়িত্বা কুদ্রগণাংস্তে ত্ৈব 

চরন্তি ছি॥ নেদ্ং বিজ্রমণে শক্তিত্তেষাং 

সম্ভৃতপাপৃনাং। অত উর্ঘং হি বিপ্রেন্ 
রাক্ষসা যে কৃতৈনসং। তে তু সূর্ধ্যাদধঃ 
সর্বেবে বিহ্রন্তযু্ধবজিতাঁঃ ॥ ইতি পাদ্ে 
স্বর্গথণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ ॥ প্রেতঃ। যথা | 

অশৌচান্তাদ্বিতীয়েছি যস্য নোঁৎ- 
স্থজ্যতে বৃষঃ। পিশাচত্বং ভবেত্স্য দতৈঃ 
আদ্শতৈরপি ॥ ইতি শুদ্ধিত ভুৎ ॥ 

পিশাচকী, [ন্] (পু) কুবেরঃ। ই হেম" 
চন্দ্র ॥ 

পিল ক নুদি। ইতি কবিকল্পপ্রুমঃ ॥ ক পেল- | পিশাচদ্রুঃ (পু) শাখোটরক্ষঃ। ইতি বি ভ্রিকাণ্- 
যতি ) জুদি প্রেরণে। ইতি ছুর্গাদাসঃ 

পিনুকঃ (পুৎ) 'পীনুর্ক্ষঃ । ইতি শব্দরন্বা- 
বলী॥ 

পিলুপর্ণী (ক্তী 
মালা ॥ 

পিল্লং (গুহ) ক্লদধুভতচচ্ছুঃ'। .তদৃঘুক্তে ত্রি। 

ইত্যমরঃ 7. 

পিল্পক (ত্র) হস্তিনী। ইতি শববমালা॥ 

, শেষঃ ॥ 
পিশ্াচরক্ষঃ (পু নিরিস। । ইতি রদ্ব- 
মালা |? 

) মোরটা ৷ ইতি. রক্র- | পিশাচয়ভং (ক্রী ) পিশাচানাং নভা।. ইতি 
নপুংসকলি্সং শ্রহটাকায়াং ভরতঃ ॥ 

পিশাচী (ভ্ত্রী) পিশাচিকা। ভ্রী পিশাচী। 
ইতি শব্দমালা ॥ গম্ধমাংসী । ইতি রাজ. 
নির্ঘপ্টঃ 

পিব ই বেচনে। ইতি কবিকল্গভ্রমঃ ॥ ই | পিশিতং (কী ) মাংসহ। । ইত্যমরঃ 
পিদ্তে । ইতি দুর্খদীসহ £ পিশিত। (স্ত্রী) জটাখাংসী | ইতি মেদিনী ॥ 
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পিশিতাশী [ন্] ছে ) শাছুলঃ 1. নাংস- 

ভক্ষকঃ। ইতি হেম্চন্দ্রঃ ॥ 

পিশী [্ট্রী) জটামাংনী। ইতি রাঁজনির্ধপ্টত ॥ 
পিশুনৎ (রী ) কুছ্ুমেহ | ইত্যমরঃ ॥ 

পিশুনঃ (পুৎ) কপিবদ্ভুঃ | নারদঃ | কাকঃ। 

সূচকে ভ্রুরে চ ত্রি। ইতি মেদিনী ॥ - 
পিশুনঃ (তরি) অপ্রকাশেনানুচিতপ্রবৌধকহ | 

পরস্পরভেদশীলঃ |  ইত্যমরটীকাঁয়াং 

ভরতঃ ॥ তৎপর্ধ্যায়ঃ। দ্বিজিহনঃ সুচকঃ 

কর্ণেজপঃ পিশুন ইতাপি । ভুর্জনো 
ডুব্বিধো বিশ্বকজ্রশ্চ পিশুনঃ খলঃ ॥ ইতি 

* জটাধবহ | কা কর্ণেজপঃ সুচকঃ স্যাদনৌ- 
চিত্যপ্রবোধকে । পরস্পর ভেদশীলে 

পিশুনে। ছুর্জনঃ খলঃ ॥ ইতি শব্দরত্বা- 

বলী॥ 

পিপ্টনা (স্ত্রী) পু! । পিড়িংশাক ইতি ভাষা। 
ইতি মেদিনী ॥ 

পিষ ধ ও ৯চূর্ণনে । ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ ॥ ধ 
পিনছি লোকো গোধৃমং । ' পেষ্টা॥ 
৯ অপিষৎ। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পিউ (ব্রী) দীসকং। ইতি রত্রমালা ॥ 

পিষউকঃ। যথা | অন্নাদক্উগুণৎ পিষ্ট 
পিষ্টাদউগুণৎ পয়ঃ1 পয়সোহউগুণৎ 

সং মাংসাদইউগুণং স্বতং | দ্বতাদষ্ট- 
গুণৎ তৈল মর্দনান্ন চ ভক্ষণাৎ, [ক্ষ ঘ 

অন্ত গুণাঃ 1 পিং প্রাণকরং বক্ষ 
বিদাহি গুরু দুর্ভ্রৎ ॥ ক শালিপিষ্ট- 

নয়া ভক্ষ্যাঃ কফপিতবিলাশলাঃ | ক 
বৈদলা গুরবো ভক্ষ্যা বিউন্তিস্যউ- 
মারুতাঃ ৪ * ॥ সগুড়াঃ সভিলাশ্চৈব 

সক্ষৌদ্রক্ষারশর্করাঃ ॥ ভক্ষ্যা বল্যাশ্চ 
হদ্যাশ্চ গুরবেো! বৃহহণাঃ পরহ1%॥ 

সন্সেহাঃ স্ষেহমিক্তাস্চ ভঙ্গ গোধুম- 

অন্তবাত। গুরবস্ত্পণ। হৃদ্যা বলোপচয়- 

বর্দনাঃ ॥ ॥ মদ্দিতাং, সমিতাং ক্ষীর- 
নারিকেলঘ্ৃতাদিভিঃ ॥ অবগ্রান্থ স্বভে 

“পু! ্ৃতপুরোইয়মুচাতে ॥ *% ॥ দ্বতপুরে! 
গুরুষ্যঃ কফকৃত্রক্তমাংসদঃ | রক্তপিভ- 
হরে হদ্যঃ স্বাছুঃ পিতৃহরোইয্মিদঃ1 ৫ 

গোধুমচুর্ণৎ অমিত | সমিতা মধুদুগ্ষেন 
খুলামরিচাদ্দিভিঃ । ঘ্বৃতে পত্। ক্ষিপেং 

খণ্ডে সংযাবো বৃহহণো! গুরুঃ |] ক ॥ 

স্মিত! বেছ্িতা মধ্যে মধু দৃত্বা! ঘতে 

শৃতা। মধুযস্তকমুদ্দিন্টং তদ্রষ্যং গুরু 
দুর্ঘরং ॥ € ॥ ইতি রাজবলভঃ॥ পরপটি' 

শঙ্কলীফেনকবটলড্ড়ুকানাং গণানত' 
চ্ছব্দে দুষ্টব্যাঃ ॥ « 1 চুরিতে ব্রি 

পিষ্টকৎ (লী ) তিলচূর্ণৎ। ইতি রাজনির্ঘট£ 
পিউকঃ '€ পু) পিক্টানাৎ তগুলাদীনাং 

বিকারঃ | পিটা ইতি ভাষ1। ততপর্ধ্যায়। 

পুপঃ ২ অপুপঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ আপুগাঃ 

পিক্টঃ ৫। ইতি শব্দরত্রাবলী | অগ্ক 

শুণাঃ পিউশব্দে দ্উব্যাঃ 1 নেত্ররোগ" 
বিশেষঃ1 ইতি মেদিনী £ তন্ত লক্ষণং। 

শ্লেমা সারুতকোপেন শুর গিউসগু: 
ম্রতং | পিষ্টবৎ পিসটকং বিদ্ধি লাক্জা" 
দর্শনন্নিতহ ॥ ইতি মাধবকরঃ ৪ 

পিক্টপহ (ক্লী পুহ ) ভুবনহ ।, ইত্যণররত্ 
কোষে 

পিউপচনং (ক্লী) পিউপাকপাত্রং | ভেলানী 
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ইতি খ্যাতং । ইতি ুুতিঃ ॥ তত- 
পর্যযায়ঃ | খজীঘৎ ২। ' ইত্যমরং | 

খাচীষৎ ৩। ইতি স্বামী ॥ পিউপাকহৎ৪। 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

নিউপ্টীকভৃৎ(ক্রী ) নিউকপঠকপাজ্ৎ। ইতি 

হ্মচন্দ্রঃ ॥ 
পিষ্টপুরঃ (গুহ ) বটকঃ। ইতিভূরিপ্রয়োগঃ॥ 

পিক্উকবিশেষঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ | ঘ্ৃতপূরঃ ২ 
স্বৃতবরঃ ৩ 'ঘাত্তিকঃ ৪॥ ইতি হেদ- 
চক্র ॥ 

পিউবন্তিং (পু) মুদ্রপমদূরাদিপিউং 1 তত 
পর্যায়ং | চমসিত ২1 ইতি হেমচন্দ্র£ 

পিষউসৌরভং (ব্লী) চন্দনং | ইতি *হারা- 
,বলী ॥ - 

পিষ্টাতং (পুং ) বারণ । ইতি ভর্তঃ ॥ 
বন্তরাদিবাসন্মা্থ২ একীকৃতগন্দ্রবাচুর্দং | 
ইতি সারহ্ুন্দরী ॥ রৃক1। ইতি ভানু- 

দীক্ষিতঃ॥ আবীর ইতি খ্যাতঃ। ইতি 

রমানাথনীলকণ্ো। ॥ তশুপর্ধযায়ঃ। পট- 

বক ২ $ ইত্যমর১ 9 খুদিগুচ্ছক্* ও $ 

ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ঢ 
পিিকং (ক্লী) তখুলোস্তবতবক্ষীরং । ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
পিট্িক! (স্ত্রী) পিষউদ্বিদলঃ |. পিট ইতি 

হিন্দীভাষা ॥£ যথা । দালিং মংস্থাপিতা 

তোয়ে ততোহপহতকঞ্চুকা। শিলাসাং 
সাধু সংপিষ্ট। পিশ্তিকা। কথিতা। বুগৈঠ ৪ 
ইতি ভাবপ্রকাশহ ॥ রঃ 

পিক্টোডী (জা) খেতামি ॥ ইতি রাজ 
নির্ঘঃ ৪ 

ই 

পিস ই কি ছ্যতৌ। ইতি কবিকল্দ্রমঃ ॥ 
ই পিংস্ততে। কি পিংসয়তি পিংসতি | 

" ছ্যতিদীত্তিঃ | ইতি দুর্ীদাসঃ ॥ 
পিল ধ গত্যাৎ 1 ইতি কবিকল্প্রমঃ 1 খা 

অপিপেষ অপিশিমৎ পিশেসভূঃ নিশি, 
সতুঃ | ইতি ভুর্গাদাসঃ ॥ 

পিস ক যটার্থে। গত্যাং। ইতি কবিকল্পদ্রমূঃ॥ 
ক পেসয়তি। যূর্ধন্তান্তোহয়মিতি কেচিৎু 
য্ট!র্ঘে। নিকেতনহিংসাবলদানানি। ইতি 
ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পিহিতং (তরি) আঁচ্ছাদিতহ ৷ তৎপর্ধযায়ঃ ॥ 

হবীতৎ ২ কুদ্ধং ৩ আতৃতং ৪ মংরৃতং € 
ছন্সহ ৬ স্থণিতৎ ৭ অপব্যরিতৎ ৮ অন্ত 
হিতৎ ৯ তিরোধানং ১৭ | ইন্তি হেম- 

চক্দ্রং ॥ 
পীঙযপানে। ইতি কবিকল্লপ্রমঃ॥ উয 

পীয়তে॥ ইতি হুর্গাসঃ ॥ 

গীঠৎ (ত্রি) উপবেশনাধারঃ॥ পিড়ী চৌকী 
ইত্যাদি ভাষা । ইত্যশরঃ ॥ তৎপর্ধযায়ঃ। 

আদন২২ উদ্দীপনহ ৩ সতী বিউরঃ ৫॥ 

ইতি শব্রত্রাবলী ॥ ব্রতিনাধাসনং 1 
তভু কুশাননাদি। তৎপধ্যায়ঃ। বিষ্রঃ ২1 

ইতি ত্রিকাগুশেমঃ ॥ বৃধী ৩। ইতি হেন" 

চজ্ং কথ অথ পীঠোদ্দেশঃ ॥ ধাতু 
. পাষাণকা্ঠৈশ্চ পীঠস্ত্রিবিধ উচ্যতে 1 

ধাতবশ্চ শিলাশ্ৈব কাষ্ঠানি বিবিধানি 

চ ॥ ভদত্রে সহগ্রবক্গযানি যদযেষাদুণত 

সুজ্যতে ) অথ মানত! হন্িঘয়ন্তর 

- দৈর্যেণ তদগ্ধে পরিণাহতই তদ্ছেনোত 

তং পাঠঃ ভুঘ ইতাছিবীদতোে হ হন্তঘ 



দ্য়াধিক্যাৎ পঞ্চপাঠা ভবন্তি হি। ম্তুখং 

জয়ঃ শুভঃ সিদ্ধিঃ সম্পচ্চেতি যথাক্রমহ | 
ধনভো গন্ধ খৈশবরধ্যবাঞ্থিতীর্ঘপ্রদায়ক£। সম- 

দীর্ঘসূখাবাপ্তিষিবমে বিষম।পদঃ | আয়াম- 

পরিণাহাভ্যাৎ হস্তদ্য়মিতে! ছি যঃ | 

আর্দহন্তোমিতহ পীঠে। জীরকো। নাম বি- 

শ্ুতঃ ॥ দৈর্ঘ্যো্তিপরীণাহৈস্চভুর্ত্ত- 

নিতো হি বং 1 রাজপীঠ ইতি জ্বয়ঃ 

অকলার্ঘপ্রসাধকঃ । অভ্রাভিষেকমিচ্ছ্তি 

ক্ষিতিপন্তয পুরাবিদঃ ॥ দৈর্ধ্যো্নতিপরী- 

গাহৈঃ ষড়হস্তমিতো। হি বঃ । ব্লাজ্ঞাং 

চিত্তপ্রসাদার্থহ কেলিপীঠাভিধানকঃ ॥ 

দৈর্ধ্যোন্নতিপরীণাহৈরন্টহস্তমিতো হি যঃ। 
অঙ্গগীঠো হায়ৎ নান্গ। ভবে পঞ্চনুখ' 
প্রদঃ ॥ কানকো রাজপীঠঃ স্তাজ্জয়ো! 

বা রাজতঙঃ সুখঃ ॥ রাজ্ঞামেবোপ- 
যৌক্তব্যো। লঘবস্চোনভডরোভভরৎ ॥ রাজ- 

পীঠে চিরাঘুঃ স্গাজ্জয়ে সর্ববাহৎ মহীহং 

জয়ে । জাঁরকো। জারষেচ্ছত্রন্ স্থখে 

স্থখসবাপুয়াহ ॥ রাঁজতঃ কীর্তিজননে। ধন- 

বুদ্ধিকরং পরঃ | তাত্রঃ প্রতাপজননে! 

বিপক্ষক্ষয়কাবকঃ॥ লৌহন্তচ্চাটনে সার্বরঃ 
সর্ধববর্মস্থ ঘুজ্যতে । ভ্রপুসীঘকরঙগাদ্যাঃ 

শক্রক্দয়ফলপ্রদাঃ ॥ ইতি ধাভুপীঠাই এ ক 

অথ শিলাপীঠাঃ। রাজপীঠো। বজ্পাণে- 

রেব নান্তস্য দৃশ্যতে | পদ্মরাগো দিনেশস্ 

চান্দরকান্তো। বিধোরপি ৪ রাহোর্মারকতঃ 

পীঠঃ শনেন্টীলসমুন্তবঃ 1 শ্বোমেদকন্ত 

সৌহ্যন্য স্বাটিকস্ত বৃহস্পতেঃ ৪ শুকাভ 

বৈদুর্ভিবঃ প্রাবালো। ম্গল্ হি ইঞ্খহ 

২৩২২ দী। 
পুরাণবার্তী | % ॥ যো বন্ত হি দশাজাতঃ 

পীঠন্তব্য হি তন্মরঃ। ক্ফারটিকস্ত যহী" 

ভ্্রাণাং সর্ধবেষামেব যুজ্যতে ॥ অভিষেকে 

চ বাত্রায়াদুৎরবে জয়কর্্ণি | অয- 

ক্কান্তোপঘটিতঃ সংগ্রামে পীঠ ইফ্যত্বে ॥ 

গরুড়োদগাররচিতে বর্ষান্থ নৃপতিবষেং। 

শুদ্বরপ্রয়ৎ পীঠৎ ভজতে ঘনগভিতে | 

সাখান্যঃ প্রান্তরঃ পীঠো৷ বিলাসায় মহী" 

ভুজাং। এষাং মানং গুণাশ্চাপি বিজয় 

ধাতুপীঠবহ ॥ % ॥ অথ কা্ঠপীঠাঃ। 

তদবথা মানত পুর্বববদেব। সম্পতিহধ' 

ৃদধযর্থৎ গান্তারীজনিতো! জয়ঃ1 জারকো 

প্লোগনাশায় সুখ শজ্বিনাশনহ ॥ মিদ্ধিঃ 

দর্ববার্থসংসিদ্ধযে বিজরয়ায় চ বৈরিণাং। 

শুভঃ স্যাদভিষেকে চ সম্পছৈরিনিবারণঃ 

পালাশো রাজকঃ পীঠঃ হুখদষ্প্তি 

কারকঃ| জয়ঃ আ্যাদভিষেকে চ শুভঃ 

শত্রবিনাশনঃ 1. গুখো রোগবিনাশার 

সিদ্ধিঃ সরববারথদায়িক! | স্পদুচ্চাটনবিধো 

বিভ্েয়ৎ পীঠলক্ষণং ॥ চান্দনস্ত হগঃ 

পীঠো অভিষেকে মহীভুজাহ! জয়ঃ 

স্যা্রোগনাশায় শুভঃ সৌঁখ্যহ প্রবচ্যতিঃ 
ভারকে শ্রহতুষ্ট্যর্থৎ ব্দন্যে তু রতি 

দু্চরাঃ | বজ্রতে! নির্সিতান্তে সাজা 

ফলদায়ক্ £. কাঁলেয়কো যাবকো হি 

ভূভুজামভিষেচনে। পীঠানগুরুক লীনা? 

মন্যে চন্দনবদিছুঃ  বাকুলন শ্ভঃ গীগে 

সুহুজামভিযেচনে ! জয়ে রোগবিনাশার 

সুখসম্প্তিকারকঃ | দিদ্ধিঃ পিষিত্রপ 

সম্পৎ সংগাঁনে বিজয়গ্রদঃ। ভারকো 



গীঠৎ. ২৩২৩ গীঠৎ 

জরণায় স্যাদিতি ভোজস্য সম্মতৎ ॥ এবং 

নুগদ্ধিকুন্মাই- সসাবা যে চ পাদপাঃ। 

বাকুলেন সমঃ কার্ধ্য এবং পীঠস্য নির্ণয়ঃ 

“যে শুক্ষকাষ্ঠা বৃক্ষান্ত স্বদবো৷ লঘবে হিথব|। 

গাস্তারীসদৃশঃ পীঠস্তেষাং কাধ্যস্তথা গুণঃ॥ 
ফলিনশ্চ সসারাশ্চ বক্তসারাশ্চ যে নগাঃ। 

ভেযাং পানসবত পীঠত্তথৈব গুণমাব- 

হে 17%॥ অথ নিষেধঃ। বিজ্ঞেয়ে! 

নিন্দিত পীঠো লৌহোথঃ সর্ববধাতুজে । 
শিলোণ্থঃ শার্করো বর্জ্য কর্করশ্চ বিশে- 

; যতঃ ॥ কাষ্ঠজেষু চ পীঠেষু নাসার! নাতি- 

সারিণঃ | তথ। হি। আত্রজদ্বুকদম্যানা- 

যাধনৎ বংশনাশনহ ॥ ভোজন্াহ। গুরুঃ 
' নী গৌরবায় লঘুর্লাঘবকারকঃ ॥ পরা- 

শরজ্ত্ | নাগস্থিনাতিগ্রন্থিশ্চ নাগুরর্নাসমা- 
কুতিঃ। পীঠঃ স্যা হৃখসম্পত্যে নাতি- 

, দদীর্ঘো ন বামনঃ॥ যে চান্যে পীঠসদৃশা 
দৃশ্যাঃ শিলিবিনির্মিতাঃ | গণান্দোষাংশ্চ 
নান তেষাং পীঠবদাদিশেৎ | বিচার্ধ্যা- 
নেন বিধিন। যঃ শুদ্ধং পীঠমাচরেৎ। তদ্য 

ল্গদীরিয়ৎ বেশ্ম কদাচিম্ন বিষুগ্চতি ॥ 

'অজ্ঞানাদথবা মৌহাদেবাহন্যথা পীঠমাচ- 
"রেশ ॥ এতানি তস্য নশ্যত্তি লক্ষীরাঘু- 

ব্বলং কুলং 1 ইতি শুজিকল্লতবে। পীঠঠো- 
দেশ 0» 8 কৃতঘুগে ছক্ষভ্রতে। শিব 

", নিন্দা শ্রুহা পাণাধন্তাত্তাবভ্যাং অত্যাঃ 

"- শরীরহ শিরসি ফৃহা ভ্রমতি শিবে.বিষুন! 
চক্রেণ ছিন্নান্তম্যা অবয়বা যত্র যত্র 

পতিতান্ত এব দেশ! একপকাশন্ুহাপীঠা 

অকধন্] ইতি পৌঁরাণিকী বার্থা ॥জ ৪ 

. তেষাঁং নিক্ূপনৎ যথা । ঈশ্বর উবাঁচ। 
" মাতঃ পরাঁপরে দেবি সর্বজ্ঞানময়ীশ্বরি | 

কথ্যতাৎ মে সর্ধবপীঠৎ , শক্তি্ভিরব- 
দেবতা! ॥ দেবুবীচ । শুধু বস প্রবক্ষ্যামি 

দয়ালো ভক্তবৎসল। যাভিবিনা ন মিধ্যন্তি 
জপসাধনততক্রিয়াঃ॥ পঞ্চাশদেকপীঠানি 
এবং ভৈরবদেবতাঁঃ। অ্গপ্রত্যক্পপাঁতেন 
বিষুচক্রক্ষতেন চ॥ মমান্যবপুষো দেব 

হিতায় ত্বয়ি কথ্যতে। ব্রন্নরন্ধুং হিঙ্গুলায়াৎ 
ভৈরবে॥ ভীমলোচনঃ & কোটী স| মহা- 

মায়! ত্রিগুণ! যা দিগ্রন্থরী | ১1 শর্করারে 

ভ্িনেত্র মে দেবী মহিষমদ্দিনী ॥ 

ক্রোধীশে! ভৈরবস্তত্র সর্ববসিদ্ধিপ্রদা- 

য়কঃ। ২। স্থুগন্ধায়াৎ নাসিকা মে দেব- 

্ত্যম্বকজৈরবঃ ॥ হুন্দরী পা সহাদেবী 
সুনন্দা তত্র দেবত| | ৩। কাশ্মীরে কণ্ঠ" 
দেশশ্চ ত্রিসস্ক্েশ্বরভৈরবঃ॥ মহানায়। 
ভগবতী গুণাতীত বরপ্রদ। । ৪ | জ্বালা: 

ঘুখ্যাৎ মহাজিহবা। দেব উদ্মতভৈরবঃ ॥ 

অস্থিকা সিছ্িদান।মী ৫ শুনং জালহ্ধরে 

মম ভীষণে। ভৈরবন্তত্র দেবী ত্রিপুর- 
বালিনী ॥ ৬ ॥ হার্দপীঠৎ বৈদ্যনাথে 

বৈদ্যনাথন্ত্ ভৈরবঃ। দেবত| জয়ছুরগাখ্যা৭ 

নেপালে জাসুনী মম ॥ কপালী ভৈরবঃ 

শ্রীমান্ মহামায়। চ দেবত11৮॥ সানসে 

দক্ষহন্তো মে দেবী দাঁক্ষায়মীহর £ অ্বো 

ৈরবস্তত্র অর্ববসিদ্ধিপ্রদার়কঃ! ৯1 উহ 

কলে লাভিদেশশচ বিরঙগাক্ষেত্রেচ্যতে ৪ 

বিমলাসামহাছেবী জগমাঘ্ত ভৈরবঃ1১৭ 

শক্যাং গণ্পাতক্ষ তত্র সিছির্ন সংশয়ঃও 



গগীঠৎ ২৩২৪ 

, তত্র ঝা 'গ্গ্তকী চত্তী. চক্রপাণিস্ত 

- “ তৈরবঃ | ১১। বহুলায়াং বায়বাহুর্বহু- 

-লাখ্যা চ দেবতা ॥ ভীরুকো ভৈরবে! 

দেবঃ .সর্ধ্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ১২। উজ্জ- 

যিন্যাং. কুর্পরঞ্চ মাঙল্যঃ কপিলাম্বরঃ ॥ 
'উভৈরবঃ , সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী - মঙ্গল- 
চগ্তিক।। ১৩ । চলে দক্ষবাহ্ুর্মে ভৈরব- 
স্চন্্রশেখরঃ ॥ ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী 

তত্র দেবতা । বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি 

চক্দ্রশেখরে 1 ১৪ ॥ ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদে। 

দেবত। ত্রিপুরা মতা । ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ 
অর্বব(ভীষ্টফলপ্রদঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিজ্রেতায়াং 

বামপাদে। ভ্রামরী ভৈরবোহন্বরঃ | ১৬। 

যোনিপীঠৎ কামগিরৌ। কামাখ্যা। তত্র 
দেবতা ॥ যত্রান্তে দ্িগুণাতীত। রক্ত- 

পাযাণনূপিণী। যত্রান্তে মাধবঃ মাক্ষাহুমা 

-নন্দোহথ ভৈরবঃ ॥ সর্বদা বিহরেদ্দেবী 

তত্র যুক্তির্ন সংশয়ঃ | তত্র শ্রীভৈরবী দেবী 
তত্র নক্ষত্রদেবতা ॥ প্রচণ্ডচণ্ডিক! তত্র 

মাতঙগী তরিপুরাপ্িকা । বগল! কমল। তত্র 

ভুবনেশ্ট সুধূমিনী ॥ এতানি বরপাঠানি 
সংসস্তি বরভৈরব। এবং তা দেবতাঃ 
সর্ববা এবন্তে দশ ভৈরবাঁঃ ॥ ১৭ [ স্তর 

বিরল! চাহং কামরূপে গৃহে ঘুহে। গৌরী- 
শিখরমারুহ পুনর্দম্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৮ 

করতোয়াং সমানাদ্য যাবৎ শিখরবাপিনীথা 

শতষোজনবিস্তীর্ণৎ ভ্রিকোণহৎ সর্ব 

সিদ্ধিদৎ & দেব! সরণমিচ্ছত্তি কিহ পুন- 
"২ €ানবাদয়ঃ। ভুতধাত্রী মহামায়া তৈরবহ 
"১, ক্দীরঘগকত হ যুশাদ্যায়াহ মহাদের বক্ষ 

সুষ্ঠৎ পদো মম। ১৯। নকুলীশঃ ' কালি- 
পীঠে দক্ষপাদাস্তুলীঘু চ ॥ সর্বসিদ্ধিকরী 

' দেবী কালিক! তত্র দেবতা । ২০। অ্গু- 

লীষু চ হত্তপ্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃর 
- জয়্ত্যাঁ বাঁমজঙ্ঘাঞ্ জয়ন্ত্রী ক্রমদী" 

শ্বরঃ। ২১ | ভুবনেশী সিদ্ধিরূণা বিরী- 
টস্থা কিরীটতঃ ॥ দেবতা বিমলা না 
সন্বর্ভো ভৈরবস্তথা | ২২। বারাণস্যাং 
বিশালাক্ষী দেবতা! কাঁলভৈরবঃ ॥ মণি- 
কর্ণীতি বিখ্যাতা কুগুলঞ্চ মম শ্রোতেঃ।২৩। 
কন্যাশ্রমে চ পৃষ্ঠৎ মে নিমিষে তৈরব' 
তথ! ॥ সর্ববাণী দেবতা তত্র ২৪ কুর" 

ক্ষেত্রে চ গুল্ফতঃ ॥ স্থাণু্া্া চ 
_ সাবিত্রী দেবতা২৫মণিবেদকে ॥ মনিবন্ধ 

চ গায়ভী সর্ধবানন্দস্্র ভৈরবঃ1 ২৬। 

প্রীশৈলে চ মম ত্রীবা মহালক্দনীন্ত দেবতা ॥ 
ভৈরবঃ শহ্মরানন্দো দেশে দেশে থয" 

স্থিতঃ | ২৭। কাঞ্চীদেশে চ বস্থালো 
ভৈরবো কুরুনানকঃ | দেবতা দেব 
গর্তাধ্যা ২৮ নিতন্বঃ কালমাধবে | ভৈরব" 
শ্চাপিতাহশ্চ দেবী কালী চ মুগ্ডিদা 
দৃষট দৃষ্! নহাদেব ' সন্্রসিদ্ধিধা" 

পুয়াৎ ॥ কুজবারে ভুততিখো নিশার্ছ 

যস্ত সাধক] নহা প্রদক্ষিযীকৃত্য নন্্র 
সিদ্ধিনবাপুগাৎ | ২৯। শোগাধাা ভদ্র 

সেনগ্ত নর্মদাখ্য নিতঘকঃ ঘ৩গ রানা 

গিবে। ভ্রনান্যঞ্চ শিবানী চণ্ডনৈরহঃ 1 ৩১। 
হুন্দাবনে কেশজালে উদানাহী চ দেবতা? 
ছুতেশো লৈরবন্তত্র  সর্ভসিকিপ্রণ- 
সক: 1 ৩হ। সংহান্রাধ্য উর্ঘদন্তে ল্বৌ 



- গীঠৎ 

 নারাধণী শুটেখ। অধোদাত্তে সহারুডো। 
বারাহী পঞ্চসাগরে ॥ ৩৩1 করতোয়াতটে 

তল্পং বামে বামনভৈববঃ ॥ অপর্ণ দেবতা 

তত্র ব্রহ্গরূপ। করোস্তবা ॥ ৩৪ | শ্রী- 

পর্বতে দক্ষতল্পং তত্র শ্রীহ্ুন্দরী পরা ॥ 

সর্ধাসিদ্ধিকরী সর্ববা সুন্দরানন্দভৈরবঃ।৩৫| 

ক্ষপালিন্ী ভীমরূপ! বামগুল্ফে! বিভা" 
ষকে ॥ ৩৬ ॥ উদরঞ্চ প্রভাষে মে চন্দ্র 
ভাগ! যশম্ষিনী ॥ বক্রভুণ্ো ভৈরব৩৭ 
শ্চোর্বোষ্ঠো ভৈরবপর্ব্বতে | অবন্তী চ 

মহাদেবী লম্কর্ণন্ত ভৈরবঃ | ৩৮। চিবুকে 
- ভামরী দেবী বিকৃতাক্ষে। জলে স্থলে (৩৯1 

" গ্ণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী বিশ্ব 

যাতৃকা। দগ্ডপাধির্ডরবন্ত বামথণ্ডে তু 

রাকিণী ॥ অমায়ী ভৈরবো। বস সর্ব" 
শৈলাত্মকৌপরি। ৪০ | রত্রাবল্যাং দক্ষ" 
ক্ষদ্ধঃ কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ॥ ৪১ ॥ মিথি- 
লায়।ং উম। দেবী বামস্দ্ষে! মহোদরঃ1৪২। 

নলাহাট্যাং নলাপাতে। যৌগেশে! ভৈরব. 
স্তথা ॥ তত্র সা কালিকা দেবী সর্বিদ্ধি- 

প্রদায়িকা | ৪৩। কর্ণাটে চৈব কর্ণং মে 

অভীরুর্নাম ভৈরবঃ ৪ দেবত1 অয়দুর্গাথ্যা 

নানাজোখব্রদায়িনী 1881 বত্তেশ্বরে 

মনঃপাভহ বজ্রনাথন্ত ভৈরবঃ ॥ নদী 

পাঁগহর1 তত্র দেবী সহিষমঙ্ছিনী। ৪৫1 

যশোরে পাণিপন্গ্ ফেব্তা যশরেশ্বরী এ 
চণ্ডশ্চ ভৈরবে! যত্র তত্র সিদ্ধিমবাণু- 

যাহ ৪৬। অটহামে চোষ্পাতো দেবী 

মা ফুকর! শত! বিশেশো নৈরবন্তত্র 

২৩২৫. গীঠন 

নন্রিপুরে ভৈরবে নদ্দিকেখরঃ ? দন্দিনী 
সা মহাদেবী তত্র দিদ্ধির্ন, সংশয়ঃ1.৪৮। 

লঙ্কায়াৎ নৃপুরক্েব ভৈরবে! রাক্ষদেশ্বরঃ1 
ইন্দ্রান্ষী দেবতা তত্র -ইন্দ্রেণোপাধিতা 
পুরা ॥ ৪৯। বিরাটদেশমধ্যে তু পাদাস্ুলি- 

. নিপাতনং ॥ ভৈরবঃ অস্বতাক্ষশ্চ দেবী 
তত্রান্থিকা স্মৃতা | ৫০ | মাগধে দক্ষজবা 

মে ব্যোমকেশত্ত ভৈরবঃ॥ সর্বানন্দকরী 

. দেবী সর্বকামফলগ্রদ! €৫১। এতাত্তে 

কথিতাঃ পুভ্র পীঠনাথাধিদেবতাঃ ॥ 
ক্ষেত্রাধীশং বিন! দেবং পুঁজয়েৎ পীঠ" 
দেবতাং॥ ভৈরবৈহ্রিয়তে সর্ধ্বং জপ- 
পুজাদিসাধনং ॥ অজাত্বা তৈরবং পীঠং 
পীঠশভিপ্ শহর | প্রাণনাথ ন সিধ্যেত 
কল্পকোটিজপাদিভিঃ॥ ন দেয়ং পর- 
শিষ্যেভ্যো নিন্দকায় ছ্রাত্মনে। শঠায় 
বঞ্চকায়েদং দত্বা স্বত্যুমবাপুয়াৎ ॥ দদ্যাৎ 

শান্তায় শিষ্যায় নৈঠিকায় গুচো প্রিয়ে। 
সাধকায কুলীনায় নন্ত্রী নন্তার্থমিদ্ধয়ে 

ইতি তত্ত্রড়ামণে। শিবপার্ববতীসংবাদে 
একপঞ্চাশছিদ্যো২পত্তে পীঠনিরঃ 

সমাণ্তঃ ॥ ক 0 অন্যানি পীঠাদীনি, কালী- 

পুরাণে ১৮/৫০1৬১ অধ্যায়ে দ্রন্টব্যানি ঃ৫ 
পীঠন্যাসন্ত ন্যামশব্দে দুক্টব্যঃ। পীঠ, 
দেবতাপুজনং ন্যাসক্রসেণৈব | 

পীঠকেলিহ (পুহ ). পাঠমর্দনায়কঃ | যথা । 
বিড়েগা' ব্যলীকহ যট্প্র্েঃ কামকেলিত 

বিদৃষকঃ1 পীঠকেলিঃ পীঠমদ্ে ভবিল- 
শ্ছিছলো! বিটও ৪ ইতি ভ্রিকাগুশেহই ৪ 

বর্যানিউপ্রন্য়কহ | উ৭॥ হারপাতো | লীঠদর্দঃ পে) নারকবিশেষঃ। তথ্য লক্গণূং | 
পত 



গড়া " ২৩২৬ পীড়া 
কুপিতস্ত্ীপ্রসাদকঃ॥ উদাহরণং যথা। 
কোইয়ৎ, কোপবিধিঃ প্রঘচ্ছ করুণাগর্ভং 

বচো! জায়তাৎ পীযুযদ্রবদীপ্িকাপরিমলৈ- 
রামোদিতা মেদিনী | -আস্তাং ব!স্পৃহ- 
য়ানু লোচনমিদৎ ব্যাবর্তয়ন্তী মুকুর্যশ্যৈ 
কুপ্যসি তস্য স্বন্দরি তপোবৃন্দানি বন্দা- 

মৃহে ॥ নর্দমঘচিবোহপ্যয়মেব । ইতি রস- 
মঞ্জুরী ॥ 

পীঠসী [ন্ (তরি) খঞ্জঃ। তৎপধ্যায়ঃ। 

₹গুরঃ ২। ইতি হারাবলী ॥ 
পী্ী (ভ্ত্রী) আসনহ। পী'ড়ী ইতি ভাষা । 

ইতি শব্ররত্রাবলী ॥ 
পীড ধা ক বাধে। গাহে। ইতি কবিবল্পদ্রমঃ ॥ 

বাধে বিহতিঃ। গাহো। বিলোড়নং ॥ খঝ 

অপীপিড়ৎ অপিপীড়ৎ। ক দ্দীড়য়তি 

শত্রং লোকঃ। পীড়য়তি স্তন কামী। 

ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পীড়নং (লী) শঙ্কাদিসম্পন্নদেশস্য পরচক্রেণ 
পীড়নৎ | শকত্ররুতগাটপ্রহারঃ ॥ ইতি 

কেচিৎ ॥ পদাক্রদণৎ। ইতি কেচি। 

ইতি ভরতঃ ॥ তৎপর্ধ্যায়ঃ। অবমর্দিঃ ২1 
ইত্যমরঃ ॥ ছুখেনহ যখা। ভরণং পোষ্য- 

বর্গস্থ প্রশস্ত হ্বর্গসাধনং 1 নরক পীড়নে 

চাশ্ তন্মাদবত্রেন তং ভরে ইতি দাধ- 

ভাগধুতমনুবচন ॥ সর্দিনহ 1 টিপন চাপন 

ইত্যাদি ভাষা । যথা গর্ভোহভিঘাত- 

বিষমাশনপীড়নাদ্যৈঃ পকহ ভ্রুমাদিব 
ফল পততি ক্ষণেন। ইতি মাধবকরঃ ৪ 

পীড়া [ক্ত্রী) পীড়নহ। তৎপর্ধ্যায়ঃ ॥ বাধা ২ 
ব্যথা ৩ ছুঃখং ৪ অমানস্হ ৫ প্রনুতি- 

ং নং ৬ কহ ৭ কৃদ্ছুৎ ৮ আভীলং৯। 
ইত্যমরঃ ॥ আবাধা ১০ 1- ইতি হলা" 
যুধঃ ॥ আমানম্তৎ ১১ 1 ইতি রায় 

মুকুটঃ ॥'এযাং পীড়াদীনাৎ মধ্যে বিশেষ্য" 

গামিনো ষে ছঃখকইকুচ্ছাভীলান্তে ব্রি 
লিঙ্গাঃ। সা আধ্যাতিকাধিভৌতিকাধি- 
দৈরিকতাপত্রয়ভেদেন ত্রিবিধা। আখ্যা" 
ভ্বিকোহপি দ্বিবিধহ | যথা | আধ 

ভ্িকাদি মৈভ্রেয় জ্ঞাত! তাপত্রয়ৎ বুধঃ।' 
উৎ্পন্জ্বানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্রোত্যাত্যস্তিবং 

লয়ং ॥ আধ্যাত্মিকে! বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো 

মানস্তথা। শারীরো। বহুতির্ভোদৈর্ভিদাতে 
অআয়তাঞ্চ সঃ॥ শিরোরোগপ্রতিশ্যায়ম্বর" 

শুলভগন্দরৈ: | গুল্সা্শখযবুস্থাসঙ্ছর্ণা 
দিভিরনেকধা ॥ তথাক্ষিরোগাতীমার" 

কুষ্ঠাঙ্গাময়সংভ্রকৈঃ 1 ভিদ্যতে দেহ 
স্তাপ্রো মানসং শোতুমসি ॥ অঙ্গাময়ে 
বাতজলোদরাদিঃ ১ ॥*% [ কামক্রোধহয়? 

দ্বেষলোভনোহবিষাদজঃ1 শোকাসুয়ারদা' 
নেরধ্যামাৎসর্ধযাদিভয়ন্তথা ঢ মানসোহগি 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপে! ভবতি নৈকধা [খা 21 
ইত্যেবনাদিভির্ভেদৈক্তাপো হাধ্যান্সিবঃ 

স্বৃতঃ ॥ঞ্ছ সবগপক্ষিমনুষ্যাদ্যৈেঃ পিশাগে" 

রগরাক্ষসৈহ 1 সরীস্থপাদ্যৈশ্চ নৃখাং 

জন্যতে চাঁধিভৌতিকঃ 1%॥ শতোধ 

বাতবধাপ্ুবৈদ্যতাদিসযুদ্তবঃ । তাপো 
দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ গর্ত 
জন্মজরাজ্ানগ্বভ্যুনারকজৎ তথা । ছুঃখহ 

সহজ্রশো! ভেদৈর্ডিদ্যতে হুনিসতম » ইতি 
,বিকুপুর্রাণে ৬ অংশে হ অধ্যায়ঃ ৪ ৪8 



পীড়িত 

গীতঃ 

গা কৌ নং ই ফী 
হ] ইতি রাজনির্ঘণ্ঃ 0): 

লী রে বর্ণবিশেষঃ 1 হল্দিয়। ইতি 
ভাষ/1 'তত্পর্ধযয়িত1- গৌর ২. হরি 

- , দ্রাভঃ৩। ইত্যমরঃ ॥ কুহৃভ্তঃ 1. অক্কোঠঃ। 
শাখোটঃ ॥ পুষ্পরাগহ 0 ইভি রাজ 

. নির্খপও 8 ক পীতবন্ূনি ধখ। পীতানি 

ব্রক্ষ১জীবে২ন্দ্রওগরুড়ে৪শ্বরদৃওগ্জটাং৬। 
গৌরী ৭ দবাপর ৮ গোদুত্র ৯ মধু৯* বীর- 
রসা১১ রজঃ১২ ৪ হরিদ। ১৩ রোচন! ১৪ 

রীতি১৫ শন্ধকে ১৬ দীগ১৭চম্পকে ১৮) 

কিগ্াক্ধ ১৯ বন্ধকে ২০ শালি ২১ হরি- 
' ভাল ২২ মনগ্শিলাহ ২৩ ॥ কর্ণিকারং ২৪ 

- , চত্রবাক ২৫ বালরে। ২৬ শারিকামুখ২২৭। 

কেশবাৎশুক ২৮ মক ২৯ অরাগ ৩৭ 1- 

কমকাদয়হ ৩১ & ক ॥ পীতশ্বেতবাচ- 

কাঁনি ,যথ। 1" পাঁতশ্বেতে। গৌর১ঘিজ- 
বাজ২বপর্দতশ ভু৪হরিহতাক্ষ্টীঃ। ছেল 
ত্তোহাণ স্টাপদূ মহারজত৯চল্র১০কল" 

খেঁতোং১১ £ অস্তার্থঃ। গৌরং শ্বেত 
গীতয়োঃ। ঘিজরাজো গরুড়চন্দ্রয়োঃ। 

হ৩হ৭. 

 গা।, শিরোমালা । 'সরলক্রুঃ 1 বড 
- মেদিনী॥ , 

তি) স্্রীণাৎ, করণহ ॥ নী 

, বাধিতং 1 ইতি মেদ্িনী'॥ অর্দেতৎ | 

ইতি হেমচন্দ্রঠ ॥ ইতপ্রত্যয়ান্তঃ পীড়া- 

পর্যযায়োহপ্যত্র 1 

গীতকৎ 

হৈমস্তোমঃ হেল্সোইয়ং হৈমঃ পক্ষে হিম- 
- , স্ায়ৎ ? অফ্টাপদং' সবর্ণশরভয়োঃ 1 মহা- 

রজতহ হৃবর্ণরূপ্যয়োই । চনত স্বাশিশা- 

হ্কয়োহ । কলধৌতৎ হেমরূপ্যয়োঃ । হুশোঁ” 
ভিতারকুটশ্ীঃ সবরণস্োমসমগ্থ্যতিঃ | দহ- 

" নোগলস্তকান্তিগাঙ্গেয়চ্ছবিপেশল ॥ 
অস্যার্থঃ | তারকুটে! বপ্যসঘূহঃ পক্ষে 
আরকূটো। রীতিঃ | হ্বশৌভিনমর্ণ, কন 
কঞ্চ | খোপতিতার্্যকান্তিং রবিগরুড়- 
চ্ছবিঃ ॥ পক্ষে গোপতিরিক্দ্ঃ তন্থ তারা 

স্তরন্গহ। বামদেবণিরিরেমনোজ্রমেরঃ কল 
অশ্চ 01 ীতশ্যামবাচকানি যথ। 
পীতশ্যামে কুষ্ধান্বর ১ মধুজিৎ ২ ধ্বান্ত 
জন ৪5৮৯4 

আনি ৭1 তান্যার্ধঃ ॥ ক্ৃষগম্থরং 

বিষুবন্তে হর্যযাকশয়োঃ॥ মধুজিশ, সধুং 
তুল্যবিষে্াঃ 1 ধ্বান্তজেতা। সৃর্য্যতন- 
স্তল্যয়োঃ 1 বিদ্যুৎকাবঃ মেঘতড়িৎ 

মনোজ্ঞয়োঃ | ধ্বান্তদ্বেষী সূর্যযান্দকার- 

তুল্যয়োঃ। হরিং কপিকৃঝণয়ো: £ স্ব 

বচ্ছায়ঃ আুবর্ণদন্দরসমুন্্রতুল্যশোভয়োঃ 
ইতি কবিকল্পলতা ॥&. 

গীতৎ (তরি ) পীতবর্ণযুক্তৎ ॥ ইতি সেদিন 0 
কৃতপানহ যথা, হালাহলমপি পীতহ 

বহুশো! ভিক্ষাপি ভঞ্ষিতা ভবতা ! অনয়ো- 

টি কিয়দন্তরং বর ঘোযিন্ ৪ 

৭ ইভ্যুনডটঃ ছু" 

কপর্দঃ শঙুজটাছুটকপর্দিয়োঃ। ভুত গীত রে) হরিতালহ | ইত্যমরঃ ॥ কুছমহ। 
ভিলোচনযোঃ ।'হরিহ রা 

তাখেনা। শরুড়া পক্ষে উচ্চৈ-শ্রবাঃ 
ইতি জটাধরঃ ৮ অক্ষ পল্মকা্ঠং। 
রীতিঃ। মাক্ষিবহ | ইতি রুজনির্ঘটিঃ ॥ 



,শ্গীতচ- হ৩২৮ ্বীতনঃ 

নন্দীবৃক্ষঃ॥ পীতশালঃ। ইতি রত্রমালা ॥ 
শ্োনাকশ্রভেদঃ | হত্রিদ্রুঃ। কিংকিরাঁতি- 

বৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ঘস্টঃ ॥ 

পীতকদলী (ভ্ত্রী) দ্বর্ণকদলী। ইতি রাজ- 
- নির্ঘপ্টহ ॥ ২ 

গীতককব্রুমঃ (রইল 1 ইতি রাজ- 
নির্ঘণ্ট ॥ 

পীতকন্দৎ (ক্লী ) গর্জরৎ | ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 
পীতকরবীরকঃ (গু) পীতবর্ণকরবীরপুষ্প- 

বৃক্ষঃ। তৎপর্ধযায়ঃ। পীতপ্রসবঃ ২ জুগন্ধি" 

কুম্থমঃ ৩1 অস্ত গুণাঃ সামান্করবীর- 
গুণতুল্যাঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘন্ঃ ॥ 

গীতকীবেরহ (ক্রী) কুস্কুমৎ | পিত্তলং । ইতি 
মেদিনী ॥ 

পীতকষ্ঠিং (লী) পীতচন্দনৎ। ইতি রাজ- 

নির্ঘটঃ ॥ 
পীতকীল৷ (ত্ত্রী) আবর্ভকীলতা। ইতি রাজ- 

নির্ধন্টঃ ॥ 
পাতঘোষা (ত্ত্রী) পীতপুঙ্পঘোষালত1॥ ইতি 

বত্বমালা ॥ অস্যাই পর্যায়ঃ ঘোষকশন্দে 

জ্রব্যঃ ॥ 
পীতচন্দনহ (কী) পীতবর্ণচন্দনং | ততু দ্রবিড়- 

দেশে গ্রসিদ্ধং। কলম্থক ইতি খ্যাতৎ। 
তৎ্পর্যযায়ঃ। পীতশন্ৎ ২ কালেয়ং ও 

পীতক ৪ মাধবপ্রিয়ং ৫ কালেয়কংস্ড 

'পীতকান্ঠহ ৭ বর্ধধরৎ ৮1 ইতি রাঁজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ কালীয়কৎ ৯ কালীয়ং ১০ 
ীতান্তহ ১১ হরিচম্দনহ ১২ হরিপ্রিয়ং১৩ 

কালনারহ ১৪ কাঁলানুসাধ্যকং ১৫ 1 

অন্থা উঃ । রক্ঞচন্দনগুণতুল্যগুণত্বং | 

ব্যঙ্গনাশিত্বঞ্চ। ইতি ভাবগ্রকাশঃ ॥ ঈত- 
লত্বং । তিক্ত্বং। কুষ্ল্েক্সকগুবিচরটিকা" 

* দক্রক্রিমিনাশিত্বধ। কাস্তিকবতব ॥ ইতি 

রাঁজনির্ধন্টঃ 

পীতচম্পকঃ (পুং) প্রদীপঃ | ইতি জটাধরঃ ॥ 
পীতবর্ণচম্পকপুষ্পবৃক্ষস্চ ॥ 

পীততগুলঃ (পুং) কঙ্গুনী । ইতি রাজনির্ঘ্টঃ 
পীততগুল! (স্ত্রী) ্ষবিকারৃক্ষঃ। ইতি রাজ" 

নির্ঘন্টঃ ॥ 
'ীততুগ্ডঃ (পু) কারগুবপক্ষী । তৎপর্া। 

চঞ্চুসুচিঃ ২ ভুগৃহঃ ৩! ইতি ব্রিকাঁও" 

শেষঃ॥ 

পীততা! (ক্ত্রী) হরিদ্রাভতা । পাত গীতা 
শবাৎ ভাঁবার্থে চরহ রি 

ব্যাকরণং ॥ 
পীততৈলা (ত্্রী) জ্যোতিত্তী লতা । ইতি 

জটাধরঃ ॥ মহাজ্যো।তিক্মতী | ইতি রাজ" 

নির্ঘন5 ॥ 

পীতদাকু (কী) দেবদরু। ইত্যমরঃ | নরলঃ। 
ইতি রত্বমালা ॥ হরিদ্রঃ| ইতি রাজ 
নির্ঘণ্টঃ ॥ 

পীতছুগ্! (রী) ধেনুষ্যা । ছুগ্ধবন্ধকৈঃ মংস্থিতা 
গৌঁঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ পীতৎ দুষ্ধং 
যস্তা যয়া বা - 

পীতক্রঃ (পুং) সরলরৃক্ষঃ | দারাহরিদ্রো। 
ইত্যমরহ ॥ 

পীতনং (ল্লী ) কুঙ্ছনহ | হরিতালং 1 পীভা 
দাকু | ইত্যসরমেদিহ্যো। ॥ 

পীতনঃ (পু) প্রক্ষঃ॥ ইতি রাজনির্ঘনটি £ 
আত্রতকঃ | ইতি মেবিনী ॥ 



গীত 
পীতনকহ (গুহ) আআতকঃ! ইতি 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পীতপর্ণা স্ত্রী) শিত্রদ্বী বিছিটি। 
-ভাঁষা। ইতি শব্দচন্দ্িকা 

পীতপাদা (ভ্ত্রী) শারিকাপক্ষী। ইতি 
চন্দ্রঃ ॥ পীতচরণযুক্তে ত্রি॥ . 

পীতপুষ্পং (ক্লী ) আহল্যবৃক্ষঃ। ইতি রাজ 
নির্ঘটঃ ॥ হরিদ্রাভকুস্থমঞ্চ ॥ , 

পীতপুষ্পঃ (পুহ ) কনিকারবৃক্ষঃ। ইতি শব্দ- 
-চক্ড্রিকা ॥ চম্পকরৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ধন্ট1 

পীতবিন্টী। পিশীতকভেদঃ। ইতি রক 
মালা ॥ 

'পীতপুষ্পা (ন্ত্রী) ইন্দ্বারুণী| বিগ্ররিটা- 
ক্ষুপঃ। আটকী। ইতি রাজনির্ঘন্ঃ ॥ 

পীতপুষ্পী (ভ্ত্রী ) শখপুঙ্গী। সহদেবী 1 যহা- 
কোবাতকী ॥ ত্রপুষী | ইতি রাঁদ- 
নির্ঘউ 0, ২ 

পীতফলঃ ( পুং ) শাখোটবৃক্ষঃ। ইতি ভ্রিকাণু 
,. শেষঃ ॥ কর্দদীররৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ 

পীতফলকঃ ( পু ) শাখোটবৃক্ষঃ | ইতি ভাধ- 
প্রকাশঃ ॥ - 

পীতবানুকা, (ত্ত্রী) হরিভ্র1।, ইতি কব 
শেষঃ ॥ পীতবর্ণসিকত। চ ॥ 

পীতভূঙ্নরাজঃ (পুং) পীতবর্ণভূঙ্গরাজঃ | পীত 
কেশুরিয়। ইতি ভাষা । তত্পধ্যায়ঃ। 

স্বর্ভূঙারঃ ২ হরিপ্রিয়ঃ ৩ দেবপ্রিয়: ৪ 

বন্দনীয়ঃ ৫-পাবনঃ ৬ | অস্থা. গুণাঃ॥ 

তিজ্তত্বৎ | 'উষ্কত্বং | চক্ষুষ্যত্বং | কেশ- 

রগ্রনত্বং] কফানশ্যেফনাশিত্বং | - তদ্র 

নীলে রসয়নঃ। ইতি রাজনির্ঘনঃ ॥ 

৭৪ 

কাজ 

ইতি 

হ্মে 

২৩২৯ পীতশা' 
শনীতমণিহ গ্রে) পুষ্পরাগই | ইতি রাজ- 

নির্ঘটঃ ॥ - 

পীতখ্ক্ষিকৎ (কী ) মাক্ষিকং? ইতি রাজ- 

,. নির্ধন্টঃ ॥ 

পীতমুদগঃ (পুং) মুদ্গবিশেষঃ । সো ঘুগ ইতি 

ভাষা । তৎপধ্যায়ঃ ॥ বহৃঃ ২ খন্ডতীরঃ ৩ 

প্রবেলঃ ৪ যশঃ ৫ সারদঃ ৬। ইতি হেম- 
চন্দ্রং ॥ 

পীতঘূলকং (কী) গর্জরং । ইতি রাজনির্ট ॥ 
পীতযুধী (ত্র) স্বর্ণযুখী ॥ ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ ॥ 

পীতরক্তং (রী ) পুষ্পরাগমণিঃ। ইতি রাজ" 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

গ্লীতরাগং (ব্লী) কিগ্রন্ং | শিক্থকং ॥ ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ পীতবর্ণে পুং। তদ্বতি তরি 

গীতরোহিণী (ভ্ত্রী) কাশ্াবী। ইতি ভাব- 
প্রকাশঃ ॥ 

পীতলঃ (পুৎ) পীতবঃ। তদৃযুক্তে রি 
ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পীতলকং (ক্লী) পিতুলং | , ইতি রাঁজ- 

নির্ঘনটঃ ৪. রর 

পীতলোহং (লী) দিলে 1 ॥ ইতি হেম- 

চক্দ্রঃ॥ . 
পীতবাসাঃ [স্] (পু) ধ্ । ইতি 

হলায়ুধঃ ॥ পীতবন্ত্রযুক্তে তরি ॥ 
'ীতবীজা ভত্রী) মেথিকা ! ইতি রানির্ধন্টঃ ॥ 

পীতবর্ণবীজযুক্কে ত্রি 
পীতবৃক্ষঃ (পুত) শ্যোনাকপ্রভেদঃ 1 নরল্- 

বৃক্ষ ॥ ইতি রাজনির্ধন্টঃ. 
পীতশালঃ (পুহ) অননরৃক্ষঃ । ইতি শব্দ 

চ্দ্রিক! £ 



প্ীতাশ্ম। 

গীতসারং (লী ) পীতবর্ণচন্দনকাঠিং-। হবি" 

চন্দনং | ইতি শব্দচক্ড্রিকা ॥ 

পীতসারঃ (পু) মলয়জঃং । গোঁমেদকমণিঃ। 

ইতি মেদিনী ॥ অঙ্কৌঠরৃক্ষঃ। ইতি জটা- 

ধরঃ॥ তুরুফ:! বীলকঃ | ইতি রান" 
নির্ঘন্টঃ এ 

পীতসারকহ ( পুং ) নিম্ববৃক্ষঃ | রনি 1 

ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ ॥ 

পীতসারি (রী) শআ্রোতোহজজনৎ। ইতি শব্দ- 
চক্দ্রিকা ॥ 

পীতসালকহ ( পু) পীতবর্ণবালবৃক্ষঃ। পেয়া 

বাল ইতি ভাষ1। তৎুপধ্যায়ঃ! সর্জরকঃ ২ 

অপনঃ ৩ বদ্ধুকঃ ৪, পুষ্পপ্রিয়কঃ ৫ 

জীবকঃ৬। ইত্যমরঃ॥ অস্থ পর্যযাযান্তরহ 
2 গ্থাশ্চ অননশব্দে দরেউব্যাঃ 1 

গ্রীতস্কটিকঃ ( পু ) পুষ্পরাগমণিঃ। তি 
ক লাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পীঁত। (তরী) হরিদ্র॥ ইত্যমরহ॥ দারুহরিদ্র। 
- মহাজ্যোতিত্ঘতী ॥ কপিলশিংশপ। .॥ 

প্রিয়হুঃ। গোরোচন।। ইতি রাজনির্ঘপ্ট2॥ 
অতিবিষা । ইতি শব্দচল্্রিক) ॥ 

পীতাঙ্গঃ (গুহ) শ্যোনাকপ্রভেদঃ ॥ ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পীতান্ধিঃ (পু) অগন্তযমুনিঃ॥ | ইতি হে 

চন্দ্র ॥ 

পীতাম্বরঃ ( পুং ) বিজু | ইত্যমরঃ র শৈলুষঃ। ॥ 
ইতি মেদ্দিনী | পীতবন্্রযুক্তে নি ? 

হরিদ্রাভবলনে ক্রী 

2:08 ॥ ইতি 
রাজনির্ধনটঃ ॥ 

২৩৩ পীনর্ন' 

পীতিঃ (পুহ ) ঘোটকঃ। ইত্যমরঃ ॥- 

গীতিঃ (স্ত্রী) পানং । ইতি মেদিনী ॥ শু 

ইতি শব্দচক্দ্রিকা ॥ - 

পীতিকা (ত্ত্রী) হিরা | ইতি দা 

দাঁরুহরিদ্রো | ইতি 'রাজনির্ঘ রাজনির্ঘটঃ 1 স্বর্ণ 

যুখী। ইতি জটাধরঃ ॥. 4 

পীতী [ ন্] (পুং) পীতিঃ। ঘোটকঃ। ইত্য+ 

মরটীকায়াৎ রায়দুকুটঃ॥ ৮ 7 

শীত (পু) সু অপি | ইত্াণাদি, 
কোষঃ ॥ যুখপতিঃ | ইতি টি 

পাদিরৃভিঃ ॥ : 

পীথৎ (রী ) জল । ইতি রি দ 
ই্ুণাদিকোবঃ। সুষ্যঃ।, অগ্নি কালঃ বা 

ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥. ও 

পীথিহ (পুহ ) পীতিঃ। থোকা] ইত্যমর+ 

টাকাঁয়াৎ স্বামী ॥ 

পীনঃ (ত্রি) স্থুলঃ | ইত্যমরঃ ॥:. 

পীনসঃ (পুৎ ) নাদিকারোগবিশেষ:॥ পীনাদ 
ইতি-ভাষ!। তৎপর্ধ্যায়ঃ। প্রতিশ্যায়ঃ ২। 
ইত্যমরঃ॥ অপীনসঃ ৩ প্রতিহ্যাঃ ৪1 

ইতি ভরতঃ ॥ নাসিকাময়ঃ ৫) ইতি 

শব্দরত্বাবলী.॥ তন্ত নিদানং যথা । আন" 

হাতে যন্ত বিশুষ্যতে চ প্ররিদ্যতে ধুপাতি 

চৈব নাসা । ন বেভি যো গন্ধরসাংশ্চ 

জন্তনুিং ব্যবস্তেৎ থলু পীননেন ॥ তথা" 

নিলশ্লেমভবং বিকারহ ভ্রয়া্ প্রতিশযায়" 

সমানলিঙ্গহ । ইতি মাধবকরঃ, ঘ£ ॥ 

আমপীলসলক্ষণহ যথান। ; তির 

- নরুচি্নাদাআবন্তনু্ঘর5 | ক্ষামঃ 
চাতীক্ষমামপীনসলক্ষণহ মর ভিডি 



/গীয়ুঃ -. ই৩৩১ 'গীলুপুট . 

লক্ষণৎ ঘথা।। আমলিঙ্গান্থিতঃ শ্লেক্। ঘন [.শীযুষৎ (ক্র) অস্তই। “ইত্যমরঃ |; ছুগ্বং। 

। থেযু নিমজ্জতি 1 স্বরবর্ণবিশুদ্ধিশ্চ' পক- 

. সর্ব্বেধু, র্রকালৎ পীনসরোগেষু জাত- 
মাত্রেযু ॥ মপ্লিচৎ 'গুড়েন, দগ্ধ -ভূপ্তীত 

নরঃ সুখ 'লভতে 0: ১1 কট্ফলৎ 
পৌক্ষরহ শৃঙ্গী, ব্যোষং যাঁসশ্চ কারবী। 

এই চূর্ণৎ কষাঁয়ং; রা 'দদ্যাদার্ডকজৈ 
 'প্লপৈঃ ॥ পীনসে শ্বভেদে 5 নাসাআবে 

" হলীমকে। সম্নিপাতে কফে রাঁতে:কাসে 
শ্বানে চ শহ্যতে: ই: (ব্যোষচিত্রেক- 

 ালীশতিত্তিডীকান্নবেতসহ। সচব্যাজাজি- 
7 তুল্যাংশমেলাহক্পত্রপাদিক* £ । ব্যোষা 

+ « দিকমিদহ । ছূর্ণৎ - পুরাণগুড়মিশ্রিতং | 

:+ কীন্শ্বামকাস্প্রং ক্লুচিস্বরকরং পরং ৫৩৫ 
। ইতি ভাবপ্রকাশঃ 1,£. পিপ্ললীত্রিফনা 

“২. চূর্ণ মধুমৈদ্ধবনহযুতৎ, । ১ সর্ববরোগত্বর- 
; ্যাসশোষপীননহভবেহ নারি গারুড়ে 
"১৮৯ অধ্যায়ঃ 7 5 

লীলা (কা) করি ইতি রাজনিঘটঃ 
পীনসী।[ ন:1১(ত্রি-).পীনসরোগী | পীনপ- 

 শব্দাদভ্যথে ইন্প্রত্যযয়নিষ্পগঃ ॥ ... 
শীনোদী (জী ) পীবরস্তনী_গৌঃ। ইত্যমরঃ 
পাপরিঃ 4) ্স্থরক্ধ্ঃ । বর লাজ 

নির্ঘন্টই 07171 2১ 

পীঘ আীণনে 1 ইতি কবিকে: না না 
-. লৌব্রধাতুত্য়ং 1: ইতি ছুর্থাদাসই ঘা. 

ইতি রাজনির্ঘটঃ 22 

পীনসলক্ষণ 7 ক ,তক্যোষধানি যথা। | পীবৃয়ঃ (দুং ক্রী) অভিনবং পয়ঃ/নবশ্রসৃতায়ঃ 
গ্োঃ সপুদিনাভ্যন্তরীণছুগ্ধং |. ইত্যমর- 
ভরতৌ। ॥ অথ পীয়ুষপেয়ুষে । নবং সপ্ত- 
দিনাবধি |, ইতি শব্দার্ণবঃ ॥ আসপুরাত্র- 
প্রভরং ক্ষীরং ,পেয়ুষ উরে! ইতি. 

৫ “হাঁরাবলী ৪, 2 

পীয়ুষমহাঃ [স্] (পু) চন্দ্রঃ জপ 
রত্াবলী॥ 1, 1 

পীয়ুষরুচিঃ (পুৎ ) চন্দ্রং। ইতি ফা ॥ 
। -অধ্ৃতশ্রিয়শ্চ ॥ "১ 5 

পীল রোবে। ইতি নস ॥ দীর্ঘ! 
রোধঃ ক্রিয়ানিরোধঃ জড়ীভাবঃ ইত্যর্থঃ। 

, শীলতি পশুঃ। ইতি'ছর্গাদাসঃ ্ 
পীলকঃ (পুৎ) পিপীলিক! ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ& 
পীলুঃ পেহে) প্রসূনং॥ পরমাণু মতঙ্গজ1%- 

অস্থিখণ্ডং। তালকাণঃ1 ইতি মেদিনী ॥ 

বাণঃ | কমিঃ। ইতি ধরণিঃ ঘ.কোস্কণাদি- 
দেশে প্রনিঘ্ধঃ ফলর্ক্ষবিশেষঃ। 'পীল 

ইতি ।ভাষ!। তৎপব্যায়ঃ 1 গুড়ফলঃ ২ 

; শ্রংসী ৩।/ইতামরঃ ॥ খ্তসহঃ ৪ ধানী € 
বিরেচনঃ ৬ ফলশাখী ৭ ্ টামঃ ৮ করভ- 

বললতঃ ৯ ৭ অস্ত ফলগুণাঃ। -শ্লেনবাযু- 

গুজনাশিত্ং ॥ পিত্বদত্তং। ভেদকত্বং | 

7 হাহ ভিজ, তত নাহ্যষ্ ভ্রিদোষ- 
হত্ঞ্চ। ইতি রাজনিরঘনটঃ |. 

পীযুঃ (শু) কাল2:4 বিঃ | ঘৃকঃ 1 ইতি লীন (দর ইতি রয়লা 
দেখ্িনী? কাকঃ। ইতি অংষিপুসারো- গীলুপত্রঃ (পু) 2 ইতি র্াজ- 
০ হল বৈর্ঘন্টঃ হ 



পুংশ্চলঃ ২৩৩২ পুন্চলী 

পীনুপর্ণী রী) সুরা বিদ্বিকা। ওষধিভেদঃ। দুল [ন্ত্রী).অসতী। ইত্যমরঃ ] অস্থা 
ইতি মেদিনী ॥ 
7 ইতি কবিকল্পদ্রমহ॥ পীবতি 

$ খল, উিরিভাি। ইতি দুর্গা 

রে 22. 

৮181 ] 
পীবরঃ (ব্রি)/উপচিতাবয়বঃ ( যোটাইতি 

ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ ৷ পীনঃ ২ পীবা ৩ 
স্ুুলঃ ৪। ইত্যমরঃ ॥ 

পীবরম্তনী (ভ্্রী) পীনোী। ইত্যমরঃ ॥ স্থুল- 
স্তনযুত্ত! 'নারী চ॥ 

পীধঝ| [ন্] (পুং) বলবান্। বায়ুঃ| ইতি 
সৎক্ষিপ্তনারোণাদিরৃতিঃ ॥ স্ুলঃ। ইত্য- 

,. মর |, 
- পীবা স্রী) উদকং। ইতি সংক্ষিপ্তসারো- 

ণাদিবৃতিঃ ॥ 

* পীবরা (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা | শতাঁবরী | ইতি রাজ- 
: নির্ধন্টঃ এ স্থুলা চ॥ . 

পীবরী (জী) শতমুলী | ইতি রত্রমাল! ॥ শাল" 
'পর্ণী। ইতি ভাবপ্রকাশঃ॥ তরুণী । গোঃ। 
ইতি-সংক্ষিগুসারোগাদিবৃত্তিঃ ॥ 

পুংলিঙ্গৎ (লী) পুহচিহহ 1 শিশ্বং । শব্দ 
বাচকতায়াং পুং । ইতি জু ৪ 

পুনঃ ( গুহ) গন্ধসুষিকঃ। ছুঁচা ইতি ভাষা । 
ইতি শব্দমালা ॥ পুংগবশ্চ ৫ 

পুহশ্চলঃ (পুহ).ব্যভিচারী । যথা | ললাটে।প- 

স্তা্তিআো রেখাঃ স্থ্যঃ .শতবধিণাং 1 

হৃপত্বৎ স্তাচ্চতস্থভিরাযুঃ পঞ্চনবত্যথ ॥ 

অবেখেণাঘুর্নবতিবিচ্ছিম্গাভিশ্চ পুংস্চলাঃ। 
ইতি গারুড়ে ৬৬ অধ্যায়ং 0. 

অমরোক্তপর্য্যায়াঃ কুলটাশবে লিখিতাঃ। 

- , তদতিরিস্তুপর্য্যায়া যথ! । ঘৃষ্টা ১ ছুহ ২ 
ধষিতা ৩। ইতি শব্রত্রাবলী ॥ লঙ্কা ৪ 

নিশাচরী ৫ ত্রপারগা ৬। ইতি জা" 
ধরঃ ॥ তশ্াস্চরিত্রেদোষাদি যথা ॥ অহো 

কে! বেদ ভুবনে ছুর্জেয়ং পুংস্চলীমনঃ। 
পুংশ্চল্যাং 'যে। হি বিশ্বস্তো বিধিল! ম 

বিড়ম্িতঃ | বহিষ্কতশ্চ যশসা. ধরণের 
স্বকুলেন চ॥ বাঞিতৎ নৃতনং প্রাপ্য 
বিনশ্ঠাতি পুরাতন | সদা স্বকর্ণানাধা দা 

কোবা তম্যাঃ শ্রিয়োহশ্রিয়ঃ ॥ দৈবে 
কর্্মণি পৈত্রে চ পুত্র বৃন্ধো ন ভর্ভরি। 
দারুণং পুংশ্চলীচিত্তং সদা শৃষ্বারকর্মণি॥ 
প্রাণাধিকং রতিজ্ঞং . সামৃতদৃষ্যা হি 
পুংস্চলী | রত্বপ্রদংরত্যবিজ্ঞং বিষৃষ্া 

হি পশ্ঠতি ॥ সর্বেষাৎ স্থলমন্ত্যেব পুইশ্চ' 

লীনা ন কুত্রচিৎ ॥ দারুণ! পুংস্চনী' 
জাতির্নরজাতিভ্য এব চ |. নিষ্কৃতিঃ কর্ম" 
'তোগান্তে সর্বেবষাঁম্তি নিশ্চিত | ন 

পুংশ্চলীনাং বিপ্রেন্্র যাব্ন্দ্রদিবাকরে। 
অন্যাসাং কামিনীনাঞ্চ কীটং হস্তঞ্চ ঘা 
দয়! স।নাস্তি পুংশ্চলীনান্ত কান্ত হডং 
পুরাতনহ ॥ রতিজ্ঞং নূতনং প্রাপ্য বিষ" 
তুল্যৎ পুরাতনং | ক্যন্তহ দৃষ্টা ৮৫? 
লোপায়েনাবলীল়া ॥* ॥ পৃথিব্যাং যানি 
পাপানি পুংস্চলীঘেব ভারতে | ভিষঠনডি 
তাভ্যো ন পরাঃ পাপিষ্ঠাঃসন্তি কেচন ৫ 
পুইস্চলীপরিপন্কাঙ্গং সর্বপাঁতকদিশ্রিতচ। 

দৈবে কর্ধবনি পৈত্রে চ দেয়হ নচ যথা 



পুংস্টলী ২৩৩৩ পুংসর 
- জলং॥ অন্নহ বিষ্ঠা পয়ো তরে পুংস্চলী- 

নাঞ্চ নিশ্চিতহ | দত্ত পিহৃভ্যে দেবেভ্যো 

পদে [ ইতি ত্র্গবৈবর্তে শ্ীকষ্জন্মথণ্ডে 

২৩২৪।৩২ অধ্যায়ঃ £ 
ভুনা চ নরকং ত্রন্জেৎ ॥ শতবর্ষং কাল- 1 
নুত্রে পচত্যেব স্ুদারুণে । ঘোরাহ্ধকারে- 

কৃময়ন্তৎ দশ্তি দিবানিশং ৫ পুংশ্চলাম্ন 
ঞ্চ বে! ভূড্ক্তে দৈবাদবদি নরাধনঃ! সণ্ত- 
জন্মকৃতৎ পুণ্যৎ তস্য নশ্যতি নিশ্চিত £ 

আয়ুভ্রীযশসাং হানিরিহ লোকে পরত্র 
চ। তন্মাদবস্রাত্রক্ষণীয়ং পাঁকপাত্রং কল 

ত্রকহ ॥ ক ॥ পুংশ্চলীদর্শনে পুণ্য বাত্রা- 

সিঘির্ভবেদ্ুবৎ | স্পর্শনে চ মহাপাপ 
তীর্ঘনলানানবিশুধ্যতি হ স্থান দান ব্রত 
কব জপশ্চ দেবপৃজনং | নিক্ষলৎ পু 
শ্চলীনাঞ্চ ভারতে জীবনং বৃখ। ॥ *& উপ- 
শ্থিতনকামপুংশ্চলীত্যাগে দোষো বথা। 

রহন্থযপস্থিতাং কামাৎ পুংশ্চলীঞ্ষেজ্জিতে- 

ন্রিয়ঃ ॥ পরিতাজেহর্মভয়াদধন্্দান্নরকহ 
ব্রজেশ ]॥ € ॥ সর্ববদৈব তন্তান্তপন্থি* 
আজ্যত্বং গহিতত্বঞ্চ, যথা। উপস্থিতা চ 
যা যোবিদ্ত্যাভ্যা বাণিশামপি । শ্রুতে৷ 
শ্স্ভনিতি ত্যাজ্য! সর্কদৈব তপস্থিনাং এ 

অহো! অর্কৈ্ঃ পরিত্যাজ্য পুংস্চলী চ 
বিশেষতঃ ধনাহুংখণযশসাং লাশিনী 

হঃখদায়িনী হ স্বকাধ্যতহ্পবা শশ্বৎ পর, 

কারধাবিঘাভিনী।॥ নিঠুর নরঘাতিভ্যঃ 
-সর্বাপন্থীজন্ঘপিন্থ ৪ বিহ্যন্দীত্তিজলে রেখ! 

লোভাশৈত্রী যথাঃ ভবেৎ। প্ররভ্রোহাদ্বথা 

২ কুলটাপ্রেনতৎপরহ ৪ সর্েজ্যো 
হিহ্রদত্যো। বিপ্থীলা সদৈব সা যে! 
বিশ্বসেভাহ স্হহুছো।  বিপত্তহা পে 

৭৫ 

পুংসবনং (ক্র) ছু 

পুন ক মর্দে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ওস্ঠযবর্গ- 

শেযোপ্ধং 7 সংযোগাদনুস্বারং । তেল 
কিপি পুংদোহহুজ্বাবিত্যস্থডি পুমানু।? 
মর্দোহভিমর্নং । ক পুংস্তি খলং 
রাজা । ইতি ভূর্গাদাসঃ £ 

গ্তং। ইতি হেমচন্দ্র 
সংক্কারবিশেষঃ ॥ ইতি ত্রিকাওশেষঃ ॥ 

অন্তেতিকর্তব্যতা যথা । গর্ডন্য তৃতীয়- 
মাসোপক্রমে যচ্ছুবদিনৎ তন্দিন্ পতিঃ 

কুতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রা্ধঃ চত্নামান- 
মগ্রিৎ সংস্থাপ্য বিক্ূপাক্ষজপাস্তাহ কুশন, 

ওিকাং সমাপ্য কতন্নানাহ বধুরগ্নেপশ্চিত , 
মায়াৎ দিশি স্বদক্ষিণতঃ কুশেষু প্াসুখী- 
সুপবেশ্য প্রকৃতকর্দদীরস্তে প্রাদেশ প্রমাণ 

স্বতাক্ঞাং সমিধহ ভূফীমঘৌ হত্বা মহা" 
ব্যাতিহোমং কুধ্যাৎ | যথা | প্রজা 

পতি ধির্ধায়ন্রা ছন্দোখদিদেবা। মহাঁ- 

ব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। 

প্রজাপতিক্ধিরু্িক্ ছন্দ বায়ুর্দেবতা 
মহাব্যাহ্তিহোমে বিনিয়োগঃ ও ভুবঃ 

-স্থাহা । গ্রজাপতিক্বিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ হৃর্যযো 
দেবতা নহাব্মাহতিহোনে বিনিয়োশঃ ও 
সঃ স্থাহা ! ততঃ পতিক্লতযায় বৃগৃতিদেশে 
স্থিতো বধুদক্ষিপন্কা্ছৎ স্পৃষ্টী অবতীর্শেন 

দক্ষি্হন্ডেন অব্যবহিতৎ বধুলাভিদেশহ 
স্পৃশন্ আপতি 1 শ্রলাপতিকধিরহ 

প্ ছন্দে নিজঞবরুখাঘিকারবো দেবা 



পুধনর ২৩৩৪: দুঃসব' 
, পুংসবনে বিনিয়োগঃ। ও পুমাহসৌনিত্রা- 

, একহ 'ক্রুয়ণহ 7১ ও 

বক্ণে। পুমাংসাবশ্রিনাবুভে | পুমানগ্লিশ্চ 
বাঁযুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে ॥ ইত্যেকং 

পুসবনং ॥ ক ॥ অপরপুৎসবনকন্দার্ঘ্চ 

বটবৃক্ষদ্য পৃর্ব্বোভরশাখায়াং ফলফুগল- 

শালিনীৎ কৃমিভিরনুপহতাং বটগুযঙ্গাং 

যবানাৎ মাঁধাণাং র! ত্রিভিক্ত্িভিগুঁডকৈঃ 
সপ্ত বারান্ অপগ্তভির্মব্তৈ: ক্রীপীয়াৎ॥ 
অপ্তানাং মন্ত্রাণায়ুষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ 1 প্রজা 

পতিখযিঃ মোমবরুণবহুরুদ্রাদিত্যমরুদ্- 

বিশ্বেদেব! দেবতা স্যাগ্রোধশুদ্গাপরিক্রয়ণে 

বিনিয়োগঃ ও যদ্যসি সৌমী সোমায়ত্বা 
ক্লাজ্ে পরিক্রীণামি। 'ইতি গুড়কত্রয়েণ 

ও যদ্যসি বারুণী 
'বরুণায়ত্বা রাজ্ছে পক্িক্রীণামি। ইতি 

গুড়কত্রয়েণ দ্বিতীয়ং ক্রয়ণং ॥ ২॥ ওঁ 
যদ্যসি বন্থভ্যো! বন্থভ্যন্্বা পরিক্রীণামি ॥ 

--ইতি গুড়কত্রয়েণ ভৃতীয়ৎ ক্রয়ণৎ 1 ৩॥ 

ওঁ যদ্যসি কুদ্রেভ্যে। রুদ্রেভ্যন্্া পরিক্রী- 

-গমি। ইতি গুড়কব্রয়েণ চতুর্থৎ ক্রয়ণৎ 81 
ওঁ যদ্যসি আঁদ্দিত্যেভ্য আঁদিত্যেভ্যন্থা 

পরিজ্রীামি । ইতি গুড়কত্রয়েণ পঞ্চম 
ক্রয়ণৎ1৫॥ ও যদ্যসি সরুপ্ত্যো মর্ভ্য্ত 

পরিক্রীণামি 1 ইতি গুড়কত্রযেণ ষষ্ঠ 

“জ্রয়ণৎ ॥৬ ॥ ও” যদ্যসি বিশ্বেভ্যো। দেবে- 

-ভ্যো বিশ্বেভ্যো। দেবেভ্যন্থা পরিক্রীণামি । 
“ইতি গুড়কত্রয়েণ সণ্ডমং ভ্রয়ণহ ॥ ৭ ॥ 

ততঃ -ক্রীতাৎ বটশুঙ্গীং অনেন নন্্ে 

৯ 

ওঁ ওষধয়ঃ সমনসো ভূত্বা অস্তাং বীর্ধাং 
-সমাধত্ত ইয়ং কর্ম করিষ্যতি |. ততস্তাং 

তৃণবেগ্রিতামন্তরীক্ষেণানীয়  অন্তরীক্ষে 
স্থাপয়েৎ। ততঃ কৃতশোভননাম্বোহরে 
রুত্তরতঃ প্রশ্ধালিতশিলায়াং ব্রহ্মচারী 
গর্ভবতী বা! শ্রতন্বাধ্যায়হীনে। ব। ব্রাহ্মণ 

প্রাজুখ আচারতো নীহারজলেন অনার" 
লোক্টেন পুনঃ পুনঃ পেষয়েহ | ততো" 
হঞ্নেঃ পশ্চিমত উভ্তবাগ্রেযু কুশেফু পশ্চি" 

মাভিমুখীং বধূহ পূর্ববদিগানতমন্তকাং বৃথা 
তৎপুষ্ঠদেশে ,স্থিতঃ পতিরদরক্ষিণপাণে 
রঙ্ৃঠানামিকাভ্যাৎ ব্তরবদ্ধাং পেঘিতবট' 
শুগ্গাং গৃহীত্ব! গর্ভবত্যা দর্িণনামাবিবৰে 

শুঙ্গারসং নিঃক্ষিপতি। প্রজাপতি ফি 
রনুষ্টুপ্ ছন্দোহগীন্দররৃহস্পতয়ো দেবতা 

ন্যশ্োধশুক্গারসস্য দানে 'বিনিয়োগঃ। 
ওঁ পুমানগ্রিঃ পুমামিন্দ্ুঃ পুমান্ দেবে 
বৃহস্পতিঃ ॥ পুমাহসহ পুত্র বিদ্বস্থ তি 

পুমাননুজায়তাং ॥ ততো! মহার্ানবতি' 

হোম বৃত্ধা। তুফীং প্রাদেশপ্রমাণং 
দ্বতাক্তাং সমিধমগ্রে। ছুত্বা .প্রক্কৃতং রদ 
সবাপ্য উদীচ্যৎ শাট্যায়নহোনাদিবাদ 
দেব্যগানাত্তৎ বর্ধক! কর্কারগিত 
ব্রাঙ্গণায় দ্দিণাহ দদ্যাদিতি পুংসবনং। 
ইতি দশকর্পাপদ্ধতে।, ভবদেবভক্ট « £ 
অথ পুংসবনোজবারাঃ 1 রবিষগল 

, স্ৃহস্পতয়ঃ |. লক্ষত্রাণি ॥ পৃর্বাষাচো 

সরা াড়াপুর্বভাদ্রপছতরভাদ্রপদৃপুহযাগুন 
ববস্থনূলা্রারেবতীহস্তাশ্রবপাগশিরনঃ 1 

” তিখয়ঃ1 নন্দা ভত্রাঃ( লগানি। বু 



পুধুসুব .. ৬৩৫ এপুত্নব 

|  ঙগিংহ্ধহুমীনিসিখুনানি ! রিয়াশ্চাদি- 
শুদ্ধো৷ দশযোগভরবিভ্ভিভদ্রোত্যহস্পর্শী- 
দীন্ পরিত্যজ্য .গর্ভধারণদিনাবধিতৃতীয়- 

মাসে কর্তব্য । ইতি জ্যোতিষহ | সত্রী-|- 

কর্তব্যব্রতবিশেষঃ | বথ|। ভ্ররাজোবাচ। 
১ ব্রত পুখসবনহ ব্রহ্ধন ভবতা যছুদী- 

রিতং ॥ তন্য বেদিতুমিচ্ছাঁমি যেন. বিযুঃ 
পরসীদতি ॥ ভ্রীডক উবাচ, ওকে মার্গ- 
শিরে পৃক্ষে ঘোফিফর্ভ,রনুত্রয়া । আর- 

' ভেত ত্রতমিদং বর্বকানিকমাদিতঃ 

নিশম্য মরুতাং জন্ম ক্রাহ্মণানন্ুমন্ত্রয চ। 

-স্বাহা শুরদরতী শুর বলীতালভ্তাম্বরে। 

পুজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাক ভগবন্তৎ 

শিয়া] সহ & অলং তে নিরপেক্ষায় পুর্ণ 
, ,কীম্ নমোহস্ব তে । মহ!বিভূতিপতয়ে 

,.নমঃ সকলসিছিয়ে ॥ বথ! তং কৃপয়া! ধৃত্যু। 

তেজনা। নহিমৌদরন। | জুউ ঈশগুগৈঃ 

সর্বেস্ততোহদি ভগবান্ প্রভু ঘ বিছুঃ- 
প্রি নহামায়ে মহাপুরুষলক্ষণে | অীয়েখা 

মে মহাভাগে লোকলাতর্নমোহত্ত তে ॥ ওম্ 

নমো ভগবতে মহাপুক্রষায় নহানুভাবায় 

মহাবিসৃতিপতয়ে মহ নহাবিভুতিভি- 
বলিসুপহরামীতি 1 অনেনাহরহ্্মস্ত্রণ 

বিফেোঃ আবাহনার্ধপাদ্যোপম্পর্শনস্বান- 

ব্াসোপবীতভূষণশ্বন্পুশ্াধুপদীপোপহারা- 

ছাপচারান্ হুমাহিতোৌপাহরেৎ | হবি:- 
শেষদ জুহয়াদনলে ছাদশাহতীঃ £ ওহ্ 

'ক্লিত্যহ বদীচ্ছে অর্বসম্পদঃ ঘ. প্রণষে- 

দগুবদূমৌ ভক্তিপ্রথ্রেণ চেতসা । দ্শ- 
বারৎ জপেম্মন্ত্রৎ ততঃ 'স্তোভমুদীরয়েহ £ 

বুবাস্ত বিশ্বস্ত বিভু জগতঃ রারণুং পরং! 
ইয়ং হি প্রকৃতিঃ, সুক্ষা মায়াশভিছুরি- 
ত্যয়া। তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব 

পুরুষঃ পরঃন তব সর্বজ্ঞ ইজ্যেয়ং 
ক্রিয়েয়ং ফলভুগ্ভবান্। গুণব্যক্তিরিয়ং 

দেবী ব্যগুকো গুণভুগ্ভবান্ ॥ ত্বং হি 

- অর্বশরীধ্যাত্া। ভঃ শরীরেবন্্য়াম্বং। 

নামরূপে ভগবতী গ্রত্যয়ন্মপাশ্রয়ঃ ॥ 

বথ| যুবাং ভ্রিলোকম্ত বরদৌ। পরমে- 

ভিনে।। তথ! ন উত্তমন্োক সন্ত সত্য 
মহাশিষঃ ॥ ইত্যভিকুয় বরদৎ উ/নিবালং 

শরিয়া সহ। তন্িদ্ার্যযোপহরণং দত্তাচ ,. 

মনমর্ছয়েহ ॥ ততঃ স্তবীত ভ্তোত্রেণ ভক্তি 

প্রথ্থবেণ চেতম1। যজোছিষউমবঘ্রায় পুল- 
রভ্যর্চয়েদ্বরিৎ ৪ পতিঞ্চ পরয়া ভক্ত 

মহাপুরুষচেতস! ॥ প্রিয়ৈতৈতৈকপ- 
মমেৎ প্রেমলঃ হয়ং প্রতিঃ.£ বিছুয়াৎ 

সর্বকর্দ্ণি পন্য উচ্চাবিচালি চ। কত, 
মেকতরেণাপি দশ্গত্যোরুভয়োরপি ॥ 

পত্ধ্যাং জুধ্যাদনর্ধায়াং পতিরেতত অমা 

হিতঃ| বিজ্ঞোব্রতিমিদহ-বিভ্রন্নবিহহ্াৎ 

...কথঞ্চন হ. বিপ্রান্ ভ্রিয়ো -বীরবনতীং 
». আগ্গন্ৃবলিমণ্তনৈঃ ১7 অর্চেলার্হেভজযা 

নষো ছশ্বাতে মহাপুরুষায় মহাবিভুভি- | - 

পডয়ে স্থাহেতি | শ্রিয়হ বিউুক্ বরদা- 

খাশ্রিহাং শ্রভযাবুলে। তক্ক্যা সংপৃজয়ে- 
_বিশুদ্ধর্ঘহ জর্বহকামসইন্ধিয়ে ৪ 

-পৃজাবিধিলা, আমাল ঘাদশ্হাজলং 1 

- . ছেবহ লিয়ননান্িতা ॥;উদ্বাসত দেরহ সবে 
অদ্যাদা 

এতেন 

ধান্দি ভহ্িবেছিতঅত্তঃ | 



পুংস্ূৎ ২৩৩৬, পুচ 
নীত্বাথোপরমেৎ . সাধবী কার্তিকে চরমে- | পুংস্তবিগ্রহঃ (পুং) ভূতৃণং 1 ইতি রাজ- 

- হহনি॥ শ্বোভুতেহপ উপম্পুশ্য কৃষ্ণমর্ডয্ত্য | 
পুর্ব পয়ঃশৃতেন জুনুয়াচ্চরুণা সহ 
সর্পিষা | পাকষজ্বিধানেন ছ্বাদশৈবা- 
হুতীঃ পতিঃ ॥ আশিষঃ শিরসাদায় দ্বিজৈঃ 

শ্রীতৈঃসমীরিতাঃ । প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা 
ভুক্সীত তদনুজ্ঞয়! ॥ আচার্যযমগ্রতঃ কৃত্বা 

বাগ্যতঃ সহ বন্ধুভিঃ | দদ্যাৎ পত্রে 
চরোঃ শেষং স্বপ্রজন্ত্ং স্থসৌভগৎ ॥ 

এতচ্চরিত্বা বিধিবদ্তং বিভোরভীপ্নি- 
তার্থৎ লভতে পুমানিহ। স্ত্রী চৈতদা্থায় 

. নির্ধন্টঃ ॥ 

পুরশঃ (পুহ) চাল: । চি 

পুকষঃ (পু২) চগ্ালঃ ব্ইযার 
ভরতঃ ॥ 

পুক্ধঃ (পু) চগ্ডালঃ। অধমে ত্রি। ইতি 
মেদিনীশব্দরত্বাবল্যো ॥ 

পুৰনী (রী) ৮৬784 
শব্দরত্বাবল্যো ॥ 

পুজঙ্থঃ (পুং) কাগুমুলং | পুল ইতি খ্যাতং। 

ইত্যমরঃ 1 

লভেত সৌভগ্রৎ শ্রিয়ং প্রজা জীব- 
পতিৎ বশে! গৃহৎ ॥ কন্যা চ বিন্দেত 
সমগ্রলক্ষণৎ পতিৎ ত্ববীর| হতকিন্বিষাঁ- 

আতিৎ 1 স্বতপ্রজ1! জীবহৃতা৷ ধনেশ্বরী 
সৃহুর্ভগ। হুভগা। রূপনশ্রিয়ং ॥ বিন্দেদৃ- খাষভৌযধং ! মহোক্ষঃ | ইতি রাজ 
বিূপা বিরুজ| বিষুচ্যতে য আনয়াবী- | নির্ঘন্ঃ ॥ 
ন্্রিয়কল্যদেহং। এতৎ পঠম্সভ্যদয়ে চ | পুচ্ছ প্রসাদে | ইত্যমরটাকায়।ং রায়মুকুট" 
কর্মণ্যনন্ততৃপ্তিঃ পিতৃদেবতানাং ॥ তুষ্টাঃ ধৃতধাতুঃ ॥ 

প্রযচ্ছন্তি সমন্তকামান্ হোমাবসানে হুত- | প্ুচ্ছঃ € পুরী ) লাঙ্গুলং। ইতামরঃ ॥ 
ভুক্ ভ্রীরহরিশ্চ। রাদম্মহম্মরুতাঁং জম্ম- পশ্চান্তাগে পুং | ইতি মেদিনী £ লোন" 
পুণ্যৎ দিতে ব্রতর্চাভিহিতৎ মহভে ॥ বল্লাঙ্ুলে কলাপে চ রী ॥ ইতাণাদি' 

ইতি শভাগবতে ৬ ক্ষদ্ধে পুংসবনভ্রত- কোষঃ ॥ 

ইধ্ন ক সন্যা পুচ্ছটি (রী ) অঙ্গুলিমোটনং । আঙ্গুলনট্কান, 
পুংক্কষোকিল: € পুৎ ) পুরুষপিকপক্ষী | পুমুস্ ইতি ভাষা । ইতি তরিকা গুশেষঃ ॥ 

শব্দেন কোকিলশবগ্ত কর্ধারয়সমাসে | পুচ্ছদা [ভ্ত্রী) লঙ্মণাকদ্দঃ ॥ ইতি পাদ" 
তশ্কাস্তলোপে পুংসঃ সন্গিতি মনত সনি নির্ঘটঃ £ 

কৃতে মন্ানুম্বারে নিষ্পন্নঃ | ইতি শুগ্ধ" ও না (পুং) অর্বরক্ষঃ। ইতি রাদ" 
বোধব্যাকরণং £ [হুঞ্চ ঘ পর কুকুটঃ । ইতি শব্দচ্জিকা॥ 

শত জী) শুকত। ইতি হেমচন্ঃ ঘপুরুষ- পি 

পুছঃ ( পুহ কী ) সমূহঃ 1 ইতি শব্দচন্ট্রিকা ॥ 
পুঙলঃ (পু) আত্ম । ইতি ভূরিপ্রয়োগঃ ॥ 
পুঙ্গবঃ (পু) বৃষঃ | উষধভেদঃ | উত্তর" 

পদস্থঃ শ্রেষ্ঠবাচকঃ | ইতি মেদিনী 



2 'পুটুঘ ২৩৬৭ পুটকি 
-পুপ্তঃ (পুহট সমূহঃ | রাশিং | ইত্যমরট ৪১ 
পুট ক চূর্ণে। ভাদি। ইতি কবিকলপদ্রমহ ॥ 

ক পোটয়তি | ভানি দে 1 ইতি 
দুর্গাদানঃ ৪- 

পুট শু ক বংসর্গে। ইতি কবিকল্পগ্রমহ 

পুটয়তি পুষ্পহ সুত্রেণ জনঃ সংস্থজ্জতী- 
ত্যর্থঃ | ইতি দুর্গাদালঃ ৪ 

পুট শি শ্লেষে। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ শি 
পুটতি অপুটাৎ পুপোটি | শ্রেষঃ বন্থহ্দী- 
ভাবঃ। ইতি ছুর্গাদাস: ॥ 

পুটহ (রী) জাতীফলং | ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

উপধ্যধোভাবাপন্নসংযুক্তম্ববাদিকপালদ্বয়- 

রূপেমৈধপ্যকপাত্রৎ | ধাত্থাদিনারণে(প- 
বুক্ত!ন্ পুটপ্রকারানাহ রসপ্রদীপে। লোহা- 

দেরপুনর্ভাবস্তদৃগ্ডণত্বৎ গুণাঢ্যতা। সলিলে 
তরণঞ্াপি তৎদিন্বিঃ পুটনান্তবেশ 

গভীরে বিস্তৃত কুঢও দ্বিহস্তে চতুরঅকে। 

বনোপলনহত্রেণ পৃরিতে পুউনৌমধহ 
কোষ্ঠে কুদ্ধং প্রযহ্নেন গোবিষ্ঠোপরি 
ধারয়েৎ॥ বনোপলসহত্রার্দং কোঠিকো- 
পার নিক্ষিপেহ ৪ বহিহ বিনিঃক্ষিপেভত্র 

মহাপুউনিভি স্বৃভহ ৪ ১] 'কোঠহ মুষা 
খোবিভা গোইঠ। ) মহাপুউঃ ৪ সপাদ- 
হস্তমালেন কুণ্ডে নিশ্সে তথায়তে ! বনো- 

ক" পলনহত্রেণ পুর্ণনধ্যে বিধারয়েং র পুউন" 
ডরব্যমংযুক্জাহ কোর্ঠিকাহ মুদ্রিভাহ সুখে! 
'অধোহ্ধানি কর গানি অদ্ভান্থাপরি নিমক্ষি 

লে £ এহদ্াজপুটহ শপ্রোজ্জঙ খ্যাত 

সর্বপু্টোভদহ ৪. হন্তশ্ভহুর্বিংশত্যছল, 

শ্রদাগঃ স সপাং এহেন ভিখশদহছুলা 

বড 

প্রমাণেনেত্যর্থঃ । অতএবোক্তৎ 1 আধা 
রণে! নরান্গুল্যা ভ্রিংশদছুলকো! গজঃ1 

ইতি গভপুটহ। ২। রত্বিশান্রকে কুণে 
পুটিৎ বারাহমুচ্যতে। ৩ ( বিতক্তিসাত্রকে 

খাতে কথিতং কৌনুটৎ পুটং 1৪ অরত্ধিন্ত 
নিকনিষ্ঠেন সু্রিনা ইত্যমরঃ ॥ নিস্থত- 

কনিষ্ঠয়া সুক্ট্যোপলক্ষিতো হস্তোহরত্ি 
রিত্যর্থঃ॥ বোড়শাদুলকে খাতে, কম্তচিৎ 

কৌকুটং পুটং । যৎ পুটং দীয়তে খাতে 
' হাউমংখ্যৈরনোপলৈঃ॥ কগোতপ্ুটমেততু 
কথিত্রণ পুটপণ্ডিতৈঃ ॥ ৫ ॥ গোষ্ঠান্ত- 
গোখুরদ্কু্ৎ শুধচুর্ণিতগোময়ৎ ॥ গোবরহ? 

তৎ সমাখ্যাতং বরিষ্ঠৎ রলবাধনে  বৃহদ্- 
ভাগুস্থিতৈক্ত্ৈর্গোবরৈদীয়তে পুটহ | 
তদেখাবরপুটং প্রোক্তং ভিষগৃভিঃ সৃত- 

ভন্মকত ॥ ৬ ৪ বৃহন্তা্ডে তুষৈঃ পৃর্ণে বধ্যে 

মৃষাৎ বিধারয্েং | ক্ষিপুগিহ যুদ্্রয়েদ্- 
ভাগুং তগ্ভাগুপুউনুচ্যটতে £ ৭ ॥ ইতি 

ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পুটঃ (পু লী) অস্বুরঃ॥ ইতি শবরহ্াবনী 

পুটঃ (ভি) আচ্ছাদন 1 পত্রাদিরচিতঃ 

পুষ্পাদ্যাধারঃ। যথা । ছু। পয়ঃ পত্র 
পুটে মনীয়হ ইতি রঘুঃহ নিথঃসহশ্লেষত | 

ইতি দুকুটঃ 8 ইত্াদরটাকায়াহ ভরতঃ ৪ 
পুউকছ (লী) পমহ। ইতি শব্দরহ্াবলা 

স্বার্থে কপ্রত্যয়ে পুটশনার্ধোহপাত্র হ 

পুটকল্লঃ (পুহ) কোলকন্দঃ। ইতি রাভ্র- 
লিখ্ট: ॥ 

পুউকিনী ক) পথরিনী । প্ুযুজদেশঃ পশম 

সহঃ পহমতা চ। ইতি হেসচত্ঃ হ 



পুটগ! ২৩৩৮ 'পুউ 
পুটশ্রীবঃ ( পুৎ) গর্থরী । তাত্রকুন্তঃ । ইতি 

মেদিনী ॥ 

পুউপাকঃ (পু) পুটাভ্যন্তরিতীবধপচনৎ ! 

অথ পুটপাঁকবিধিঃ । পুটপকস্য কন্কস্ত 
স্বরষো গৃহৃতে যতঃ। অতন্ত পুটপাঁকানাং 
যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়! ॥ পুটপাকম্য পাঁকো- 

হয়ং লেপযনযাঙ্গারবর্ণতা। লেপঞ্চ দ্যাদুলৎ 
স্থুলে কুর্্যাদ্াস্কুলিযাদ্রকৎ ॥ কাশ্মরীবট- 
জন্ঘাদিপত্রৈবেটনমুত্তনং ৷ পলমাত্রো 

রো গ্রাহ্য ঃ কর্ষমাত্রৎ মধু ক্ষিপে ॥ 

কক্ষচূর্রধাদ্যাস্ত দেয়াঃ . কোলমিতা 

বুধৈই | ফ্* ॥ অপি চ। দ্বে বিলে দ্সিগ্ধ- 

মাংসপ্য পরং ভ্রব্যৎ পলং মত । দ্রবস্য 
কুড়বোনম্মানৎ সর্বমেকত্র পেষয়েৎ ॥ 

তদেকদ্র সমালোড্য পাত্রৈঃ সুপরি- 
বেগ্টিতং। পুউপাকবিধানেন তৎ পভ! 
তদ্রসৎ বুধঃ | তর্পখোক্তেন বিধিনা 

যথাবদবচীরয়ে,॥ দৃষ্টিসধ্যে নিষেচ্যঃ 
সামিতাযুভানশাফিনঃ | ন্লেহনেো! লেখন- 
ন্চৈষ 'কোপণশ্চেভি স ত্রিধা। হিতঃ 

নিগ্ধে। বিরূক্ষন্য জিদ্গম্য স তু লেখনঃ। 

দুষ্টের্দবলার্ঘমিতরঃ পিন্তাস্থগৃত্রণবাতনুৎ ॥ 

ইতবো রোপণঃ ॥ স্লেহমাসবসামজ্জ- 

মেদঃন্বাদ্বৌষখৈঃ কৃত । ল্রেহনঃ পুট- 

পাকঃ স্যাদ্ধার্য্যে! দে বাকৃশতে ভু সঃ ॥ 

বাকৃশতৎ ছোটিকাশতৎ ॥ জাঙগলানাৎ 
যক্ন্মাংসৈর্লেখনদ্রব্যনংফুতৈহ। কৃষ্ণলোহ- 
রজস্তাত্রশঙ্বিদ্রমসিদুক্ষৈহ £ সধুদ্রফেন- 
কাসীসআোতোজদধিমস্তভিঃ ॥ লেখনো 

বাকুশতহ তক্য পরহৎ ধারণমিষ্যতে র্ 

সতন্যজাঙ্গ লম্বা তিক্রুকত্রব্যভাবিতঃ |: 
. লেখনাজিগুণো ধার্য পুষ্টপাকন্ত রোপণঃা 

তিজ্তকদ্ব্যাণ্যাহ। নিশ্বাস্থতার্যপটোন- 
নিদিপ্ধিকাভিঃ স্যাঁ পঞ্চতিজ্তক ইত্তি 
প্রথিতো গ্াণোহয়ং ॥ আচরেতপর্খোজক 
ক্রিয়াৎ ব্যাপভিদর্শনে । ব্যাপভিদর্শনে 

বিখ্যাকৃতপুটপাকজনিতব্যাধিদর্শনে' | 
তেজাস্যনিলমাকাশমাদর্শহ ভাত্বরাণি! 
চ। নৈক্ষেত তর্পিতে নেত্রে যম্চ বা পুট' 
পাঁকবান্॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পুটভেদঃ (পু) নদীবক্রৎ 1, পত্তনং | 
আতোদ্যং। ইতি মেদিনী ॥ 

পুটভেদনহ (ক্রী ) নগরৎ | ইত্যমরঃ ॥ 

পুটানুঃ (পুহ) কোলকন্দঃ ৷ ইতি রা 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

পুটিক। (ভ্ত্রী) এল11 ইতি হারাবলী ॥ 

পুটিতৎ (রী ) হস্তপুটং ) পাটিতহ॥ দ্যুতে 
ত্রিঃ ইতি মেদিনী ॥ আদ্যনতপ্রণবাদি' 
বুক্তমন্ত্রাদে। পুটপ্রাণ্ডে চত্রি॥ 

পুটী (ভ্ত্রী) কৌপীনৎ ॥ ইতি জটাধরঃ) 

আচ্ছাদনং । পত্রাদিরচিতঃ পুষ্পাদ্যাধারঃ। 

ইত্যমরভরতে। ॥ 

পুটোটজৎ ক্লী ) শ্বেতচ্ছত্রং | ইতি তরিকা 
শেষ ॥ 4৭ 

পুটোদকঃ (পু ) নারিকেলঃ 1 
ধলা ॥ 

পুউ ক তৌচ্ছে । ইতি কবিকল্পদ্রমঃ 1 
পঞ্গসন্থরী । উয়াস্তঃ ॥ একটকার ইতি 

স্বাদহ। ক পুতি । ভৌচ্ছদল্লীলাবঃ । 
. ইতি দুর্খানস্ত £ 

ইতি হার 
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পু ই মর্দে ইতি কবির: |. পঞ্চম-. 

পুণ 
ইতি দাস: ]- রি 

স্বরী। ই ,ুগতে জি “যরদশর্মীকরণহ। 
, 

শন্ধর্পে। ইতি কবিকল্পব্রুমঃ ॥ শুভ- 

ই ক্তিয়ায়ারিত্যন্তে ।; শ -পুণতি শুভং 
লোকঃ। ,পোণিতা। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পুশ. (পু) ভিলকঃ। ইতি.জটাধরঃ ॥ 
শপুগুরী [নু] (পুৎ) হস্তিনাৎ অনুষ্যাণাঞ্চ 

র্ 
। 

টু প্থ্যায়ঃ। 

.চক্ষুষ্যঃ ক্ষুদ্রবিটপৃহ ॥. শলগর্ণীপত্জতুল্য- 

পত্র, পুণুরিয়া ইতি খ্যাতঃ। তৎ" 
পৌতুরীকৎ ২, পুণুরীকৎ ৩ 

পুণ্ডবীযকং ৪ প্রপৌগুরীকং ৫ চক্ষুষ্যৎ৬ 
পৌপ্ুধ্যৎ ৭ তালপুঙ্পকং ৮ দালপুষ্পং ৯ 
ৃষ্টিকৃত ১০ স্ছলপদ্মং ১১ মালকং ১২। 
কেচিু পুর্ববদশকং পন্মকাষ্ঠে প্রচক্ষতে। 
ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

পুগুরীরৎ (ক্রী) শুব্রপদ্মৎ। তশুপর্ধযাঘঃ। 
সিতাভোৌজৎ ২1 ইত্যমরঃ ॥ শতপত্রৎ ৩ 

'মহাপদ্মৎ ৪ সিতান্দুজৎ ৫1 ইতি রত্র- 

মালা ॥ অস্ত পব্যায়ান্তরৎ গুগাশ্চ শ্বেত 

পদ্ধশব্দে দ্রষ্টব্যাঃ। পন্মমাত্রৎ | ইতি 

.ভরতধুতব্যাড়িঃ ॥ শ্বেতচ্ছত্রং । ভেষজ- 

ভেদঃ( ইতি মেদিনী ॥ । 

পুপুবীকঃ (পুং) অগ্নিকোণস্থদিগ্গজঃ। ব্যান্রঃ। 

চে 
- ইত্যমর্ধ ॥ কোষকারভেদহ 7 .ইতি 
,মেদিনী ॥ সহকারঃ। গণধর£ । রাজিল- 

- সর্পঃ॥ গজজ্রঃ | ইতি হেমচন্ড্রং ॥ দম- 
নকবৃক্ষঃ1,ইতি রাজনির্ধপ্টঃ ॥ কসন্তলুঃ। 

শ্বেতবর্ণঃ। ইত্যনেকার্থকৌবহ॥ বুষ্ঠভেদঃ। 

তশ্থা লক্ষণহ | সশ্বেতৎ 

পুগুরীয়কৎ 

পুতর্ধ্যৎ 

ব্লক্তপধ্যন্তৎ 

পুগুরীকদলোপমং ।,সোৎসেবঞ্চ সরাগঞ্চ 
পুগুডরীকৎ প্রচক্ষতে | ইতি মাধবকরঃ ॥ 

পুগুরীকাক্ষং (রী) পুণ্ধ্যৎ | ইতি শবদ- 

চন্দ্রিকা ॥ 

পুগুরীকাক্ষঃ ( পু) বিজু টার ॥ তস্ত 
স্মরণে বাস্থাত্যস্তরশুচিত্ৎ বথা । অ- 

পবিত্রঃ পবিত্র বাসসর্ববাবস্থাং গতোইপি 

স্মরে পুণুরীকাক্ষৎ 
খুচি্ধ ॥. ইতি বামসে 

বা । থ»ঃ 

ঝাহ্থাভ্যন্তরহ 

৩৩ অধ্যায়ঃ ॥ র্ 

(ক্লী) স্থলপদ্মৎ। ইতি শব্দ- 

মাল। ॥ প্রপৌগুরীকৎ | ইতি রাজ-, 
নির্ঘন্টঃ ॥ ,১ 

(র্লী) প্রপৌগুরীকং। সত ] 
দে হস্তিনাং মনুষ্যাণাঞ্চ চক্ষুষ্যে ক্ষুদ্র 

বিটপে শালপর্ণীপত্রতুল্যপন্রে। পু" 
রিয়। ইতি খ্যাতে। প্রকৃষ্টৎ পুগুরীকমিব 
দাহহরণাৎ প্রপৌতুরীকং ষ্ স্বপঞ্চালা- 
দিতবাদস্তপদস্তাদে৷ ৃদধিঃ। 1 পুগুয়তি খণ্ড, 

য়তি দোষান্ পুণধ্যং পড়ি মর্দে নাম্মীতি 

অর্ধ্যঃ পৌতযমিভিপাঠে: স্বার্থে ফঃঃ 
বৃদ্ধিঃ পুগুরীকাদিরপ্যত্র। স্থলপদ্মং সাধু- 

পুষ্প দৃষ্টিকৃৎ পুশুরীয়কং। ইতি রভসঃ 
ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ॥ 

পুগ্তঃ হে) ইচ্ষুভেদ । দুঁড়িআক্ ইতি 
ভাষা । ইত্যমরঃ ॥ দৈতাবিশেষঃ1 অতি- 

যুক্তকঃ | চিত্রং |. ক্রিমি। পুণুবীকহ। 

, দেশবিশেষে দুৎ ভুদ্ি। ইতি .মেদিলী ঘ 
ভিলকবৃক্ষ। রর হেদচন্দ্র | সবপরক্ষঃ। 

. ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 



তার 

পুশ্ডকঃ- (পৃৎ) মাধবীলতা, 1: ইত্যগর ॥ 
* তিলকৰৃক্ষ| ইচ্ষুভেদঃ | পুঁড়ি -আক্ 

. ইতি ভাষা। ততপর্যায়ঃ ৷ রসালঃ২ ইচ্ছু- 
বাটা ৩ যোনিঃ ৪ ইক্ষুযোনিঃ৫ রসালী৬ 
রসদাঁলিকা, ৭ করক্কশালিঃ৮ | অস্ত 
গুণাঃ। মধুরত্বং ! শীতলত্বৎ.। কুচিকারি- 

তব স্বত্ব । পিদাহহরত্বৎ | বুষ্যত্বং | 

তেজোবিলবিবর্দনত্থপ্। | ইতি রাজনির্ধন্টঠা 
পুগুকেলিঃ (পু) হস্তী। ইতি শব্দমলা ॥ 

'পুণ্যৎ (ক্লী) শুভাঘৃষ্টং। তৎপর্ধ্যায়ঃ। ধর্মই 
শ্রেয়ঃ৩ হকৃতং৪ বৃষঃ৫ | ইত্যমরঃ ॥ %॥ 

পুণ্যভারবোঢুমশক্তস্ত পৃশণ্তিতহ্ত নিন্ন। 

বথ।। পণ্ডিতেনাপি কিন্তেন সমর্থেন চ 

দেহিনাং | যত পুণ্য ভারমুদ্বোট,মশক্তঃ 
পারলৌকিকং ॥ ইতাগ্লিপুবাণৎ ॥ ক্ষ ॥ 
আ্মকৃতপুণ্যকথননিযেধো। যথ!। ইং 
দত্তমধীতৎ বা বিনশ্যত্যনুকীর্তনাৎ 1 

'াথানুশোচনাভ্যাঞ্চ ভগ্নতেজো বিভি- 
দ্যতে 1 .তন্মাদাত্মক্ূতং পুথ্যৎ বধ! ন 
পরিকীর্ভয়েৎ ॥ ইতি গুদ্ধিতন্থে দেবলঃ॥ঞা 
অদত্তপুণ্যভাগিত্বং পাপশবে দ্রবটব্যহাঞ্। 
শোভনকন্দ্ন | পাবনৎ | হন্দরে তরি ঃ ইতি 

হেমচজ্দ্রঃ ॥ নুগৃদ্ধি । ইতি জটাধরঃ ॥ 
পুণ্যকৎ (রী) ত্রত২। তচ্চ উপবাসাদি । 

শান্দ্রে পুণ্যত্বেন পবিভ্রতাজনকত্বেন বদৃ- 

বোধিতমুপবাসাদি তদব ব্রত ন তু যঃ 

কোহপি নিয়মঃ। আদিল নক্ঞৎ ভোজনা- 

ক্ষারলবরাদিপরিগ্রহঃ। ইত্যমরভরতে 1 
পুগ্যকত্রৎ (রী) পতিসৌভাগ্যন্ত ভরুকফ- 

ভুল্যপুত্রস্ক চ জনকঃ ্ত্রীকর্তব্যনিয়ম- 

২৩৪০ 

_নিয়ষপুর্বকহ 1: 

. হানিঃ প্রজায়তে | অক্টোত্তরশতং 

পুণ্যক, 

বিশেষঃ 15 বিির্থাশা” মহাদের 
৫ 

শি 

-উবাচ। হরেরারাধনং্ররুন্থা ব্রত কুরু " 

বরাননৈ?।, ব্রতঞ্চ পুণ্যকহ নাবর্ধমেকং 
করিষাসি। দেবি গুদ্ধে চ কালেহত্র পরং 

মাঘশুক্রত্রয়োদিশ্যাং 

ব্রতারস্তঃ গুভঃ প্রিয়ে ॥ গাত্রৎ সুনির্ূলং 

কা! শিরঃসংক্কারপূর্ববকং $ :উপ্লোহয 

ুর্ববদিবসে বস্তু প্রক্ষাল্য বতুতঃ॥ খোর” 

চ বাসী ধৃত্বা উপবিশ্যাসনে শুচৌ 1 

আচম্য তিলকং কৃত! নির্বাপ্য গ্াধিকং 

পুবঃ ॥ ঘটম্যারোপণৎ কৃত্বা ুতিবাচন' 

পুর্ববকং। পুরোহিত বর পুরা 

প্রযত্্তঃ ॥ সঙ্থল্লয বেদবিহিতত ব্রতমেত€ 

সমাচরেছ | ভরতে ভ্ব্যাণি , নিত্যানি 

চোপহারাণি ষোড়শ ॥ দেয়ানি নিত্যং 

দেবেশি কৃষ্ণায় পরমাত্রনে । আগনং 

স্বাগতংপাদ্যমর্ধ্যঘাচমনীয়কৎ ॥ মধুপর্ব্চ 

স্ানীয়ং বন্্রাণ্যাভরণানি চ। হুগন্ধি 

পুষ্পৎ ধূপশ্চ দীপনৈবেদ্যবন্দনহ [ য্ 

সুত্রঞ্চ তাদ্বুলই কর্পুরাদিস্বাসিতং। দ্রবা' 

গ্যেতানি পুজায়াশ্চা্রূপাণি ছুন্দরি॥ 
দেবি কিঞ্িদ্বিহীনেনৈবাঙগহানিঃ প্রা" 

য়তে।  অন্গহীনঞ্চ বৎ কর্ম চাগহীনো 

যথ! নরঃ। অঙ্গহীনে চ কার্যে চ ফল" 
পুগগহ 

পারিজাতন্ত বিষঃবে । দেয়ং প্রতিদিন 

- “দুর্গে স্বাস্মনো রূপহেতবে [ শ্েতচম্পূক' 

পুষ্পাণাং লক্ষমক্ষতমীপ্নিতহ | প্রদেয় 

হরয়ে ভক্ত্য! বহপৌন্দর্্যহেতবে ॥লীলোখ 
পলানাং লক্ষ দেয়ং কুঝায় ভক্তি; | 



পুণ্যক ২৩৪১ 

 ভ্রতাঙভূতহ দেবেশি চক্ষুষো রূপহেতবে॥ 1 

. পুথ্যকু * 
'শায় নারায়নি হরিক্রতে ॥ অনুরীয়ক- 

হিমালয়োস্তবং লক্ষ - রুটচিরৎ . শ্বেত- 
চাষ ।প্রদৌ কেশবায়ৈব কেশসৌন্দর্য্- |: 
হেতবে ॥ . অমূল্যরত্বরচিতং . দর্পণামাং 

* লহঅকং.।- দেয়ং নারায়ণায়ৈব .নাভি- 
সৌন্দর্য্যহেতবে £ অমৃল্যরত্বরচিতং পুট- 

' লক্ষঞ্চ রত্রসারবিনির্ষিতং । অঙ্গুলীনাঞ্চ 

বূপার্থৎ, দেয়ৎ বেবেশ্বরায় চ ॥7 মণীক্দ্রঁ 

পাঁরলক্ষঞ্চ শবেতবর্ণৎ মনোহর 1 দেয়ৎ 

মুনীন্দ্রনাথায় নখসৌন্দর্ধ্যহেতবে ॥ সদ্রত্ব- 
ারহারাণাং লক্ষধশতিমনোহ্রহ 1 দেয়ং 

ম্দনমোহগ়ে বক্ষহসন্দর্যযহেতবে ॥ সু 

পকল্ভ্ীফলানাঞ্চ লক্ষঞ্চ হৃমনোহরৎ | 

দেয়ৎদিছেন্দ্রনাথায় ভ্তনসৌন্দরধ্যহেতবে॥ 
সদ্রত্রবর্ত,লাকারৎ লক্ষপাত্রং মনোহরং ! 
দেয়ং পদ্মালয়েশায় দেহস্ত রূপহেতবে ॥ 

১5 একানাৎ সহআ্কং | প্রদেয়ং, গোপিকে- 

+:- -শায় নাঁসিকারূপহেতবে॥ বন্ধুকপু্পলক্ষঞ্চ 

*” , দেয়হর্ধেশ্বরায় চ। ব্থস্থে্ঠাধরয়োশ্চৈব 
-* বহুসৌন্দর্ধ্হেতবে॥ যুস্তাফলানাং লক্ষ, 
7 দন্রমৌন্দর্হেতবে ।. দেয়ং গোলোক- 

নাথায় শৈলজে ভক্তিপূর্ববকং ॥ রত্বগেগুক- | সত্র্রাররচিতনাভীনালসহঅকং | প্র- 
লক্ষঞ্চ- গণ্ুসৌন্দর্যহেতবে | .মদীশ্বরায় |. দেয়ং পদ্মনাভায় নাভিলৌন্দর্যহেতবে ॥ 

." দাতব্যুৎ ব্রতে শৈলেন্দ্রকম্যকে॥ রত্রপাষক- মন্রত্বনাররচিতরথচক্রসহত্রকং | নিতম্ব" 
,লক্ষঞ্ দেয়, ব্রন্ষেশ্বরায় চ। ওষ্ঠাধংস্ল- 
রূপায় প্রাণেশি ভক্তিতে। ব্রতে ॥ কর্ণ- 
ভূঘণলক্ষঞ্চ রত্রসারবিনির্িতহ | দেয়ং 
নর্ধেশ্বরায়ৈব  কর্ণসৌন্নধ্যহেতবে ॥ 
মাধ্বীককলদানাধু, লক্ষৎ রত্ববি নিশ্মিতিং। 

দেয়ৎ বিশ্বেশ্বরায়ৈব স্বরসৌন্দর্ঘ্যহেতবে ॥ 

- জুধাপূর্ণঞ কুস্তানাং সহত্রং রত্রনিম্মিতং | 

দেয়ং “কষ্কায় দেবেশি- বাক্যসৌন্দর্ধ্য- 
হেতবে ॥ রত্রপ্রদীপলক্ষঞ্*  গোপবেশ- 

বিধায়িনে । : দেয়ং কিশেরবেশায় দৃটি- 
সৌনদর্য্যহেতবে ॥ খু্ুরকৃহমাকারং রত 

পাত্রনহত্রকৎ | দেয় গোরক্ষকায়ৈব 

গ্ললৌন্দধ্যহেতবে 7 সন্রহসারব্রচিতৎ 
পদ্মনালনহত্রকং | দেয়ং তন্তকপালায় 

- বাহুনৌন্দধ্যহেতবে ॥ লক্ষঞ্চ বন্তপন্ানাং 
বক্ষমৌন্দর্যযহেতবে | দেসং গোপা্গনে- 

৭৭ 

সৌন্দধ্যার্থধ। প্রদেয়ঞচক্রপাণয়ে ॥ স্বর্ণ 
রত্বকুস্তানাং লক্ষঞ্চ হুমনোহ্রৎ । প্র- 

দেয়ং শ্ীনিবাপায় শোণিসৌন্দ্যহেতরে ॥ 

শতপত্রস্থলাজানাঁৎ লক্ষমনানমক্ষতহ | 

প্রদেয়ং পদ্নেত্রায় পাদসৌন্দিধ্যহেতবে ॥ 
স্বর্ণরচিতানাঞ্চ খপ্রনাঁনাং 'সহত্রকং | 
গতিসৌন্দর্য্যহেত্বর্থৎ , দেয়ং লক্গীশ্বরায় 
চ 1 রাজহংসসহক্রঞ্চ গজেজ্ছাণাং সহ" 

অক | সুবর্ণচ্ছত্রলক্ষ্। দেয়ং নারা- 

য়ণায় চ |: বিচিত্র রত্রসারেণ দৃশ্বঃ 
.সৌন্দরধ্যহেতবে ॥ -মালতীনাঞ্চ কুছিঘ- 
মক্ষতৎ লক্ষমীশ্বরি 1 দেয় হুন্দীবনেশায় 

হান্তসৌন্দর্ধ্যহেতবে 7 অমুল্যরত্রলক্ষঞ্চ 

দেয়ং নারায়ণায় বৈ। স্থত্রতে ত্রতপুরণর্ঘৎ 
স্লসোন্দধ্যহেতবে ॥ শুদ্ধন্কটিকস্কাশহ 

মনক্দ্রসারলক্ষকহ 1 দেয় হুনীজুনাথায় 
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মনঃসৌন্দর্ধযহেতবে ॥ প্রবালসারনঙ্কীশং 
মণিসারনহত্রকৎ। দেয়ং কৃষ্ণায় ভক্ত্যা চ 

.প্রিয়ানুরাগবৃদ্ধয়ে ॥ মাণিক্যনারলক্ষঞ্চ 

দেয়ং কৃষ্ণায় যত্ুতঃ। জন্মনঃ কৌোটি- 

পর্য্ন্তৎ স্বামিসৌভাগ্যহেতবে ॥ কুগ্সীগুং 
নারিকেলঞ্চ জন্বীরং শ্ীফলং তথা । 
ফলাম্েতানি দেয়াঁনি হরয়ে পুজ্রহেতবে ॥ 

বত্ক্্রসারলক্ষঞ্চ দেয়ৎ কৃষ্ণায় যত্রতঃ। 

অস্ংখ্যজন্মপর্যান্তং স্বাত্মনো৷ ধনবৃদ্ধয়ে ॥ 

বাদ্যৎ নানাপ্রকারগ কাংস্যতালাদিকং 

পূরৎ 1 ব্রতে সম্পত্তিবৃদ্ধ্যর্থ, শ্রীহরিং 

শ্রাবয়েদ্ত্রতী ॥ পায়সং পিষ্টকৎ সর্পিঃ- 

শর্করাক্তৎ মনোহরং | গ্রদেয়ং হরয়ে 

ভক্ত্যা শ্বাত্মনে! ভোগবৃদ্ধয়ে ॥ সুগন্ধি- 

পুষ্পমাল্যানাৎ লক্ষমক্ষতমীপ্দিতহ ॥ প্র- 

দেয়ং হরয়ে ভক্ত্য! হরিভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ॥ 

- নৈবেদ্যানি প্রদেয়ানি স্বাদুনি মধুরাণি চ। 
শ্রীকৃষঃপ্রীতিপ্রাপ্তর্থ, ভুর্গে নানাবিধানি 

চ॥ নানাবিধানি পুষ্পাণি ভুলসীনংযুতনি 

। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে ভক্ত ্রতে দেয়ানি 
স্বব্রতে ॥ ব্রাঙ্গণানাৎ সহজ্রঞ্চ প্রত্যহং 

ভোজয়েদূত্রতী | স্বাত্মনঃ শস্থবৃধযর্থং 

, ব্রতে জম্মনি জম্মনি ॥ পুষ্পাগ্ুলিশতং 

দেয়ং নিত্যৎ পুর্ণঞ্চ পুজনে ॥ প্রণাম" 
শতকৎ দেবি কর্তব্যৎ  ভক্তির্দ্ধয়ে [ 

ষগ্মাসাংশ্চ হবিষ্যামহ মাসানু পঞ্চ ফলা 

দিকৎ 1 হবিঃ পক্ষহ জলং পক্ষৎ ব্রতে 

পক্ষেচ সব্রতে ॥ রহ্রপ্রদীপশতকহ বহ্ছিহ 
দদ্যাদদবনিশহ | রাত্। হতাশনং কৃত্া 

, , নিত্য জাগরণ, ভ্রভে ॥ স্মরণহ কীর্ভনহ 

দ্ 

. কেলিপ্রেরণৃং গুহভাষণং | সন্কল্পোহধ্যব- 

সায়স্চ ক্রিয়ানিস্পতিরেব চ ॥ মৈধুনং 
বিবিধং ত্যাজ্যৎ ভরতে ক্রীড়াবিবৃদ্ধয়ে। 

জ্ঞানবৃদ্ধির্ভীগরণে স্রবুদ্ধিরিতভোজনে ॥ 
লোভমোহকামক্রে।ধভয়শোকবিবাদকং | 

কলহঞ্চ পরিত্যাজ্য ত্রতে বদ্ষুবিবৃদধয়ে 
ষংপুর্ণে চ ভরতে দেবি প্রতিষ্ঠ; তদন- 
স্তরৎ ॥ ত্রিশতঞ্চ যষ্ট্য ধিকং ডল্লকং বন" 

সহহুতৎ। সভোজ্যৎ সৌপবীতঞ্চ দোগ' 

হার মনোহরৎ ॥ ভ্রিশতঞ্চ যষ্্যধিকং 

সহতং বিপ্রভোজনহ। ত্রিশতঞ্ হষ্ট- 

ধিকং সহ ভিলহোমকং.॥ ভ্রিশৃতঞ্চ 

যষ্ট্যধিকৎ সহত্রং ন্বর্ণমেব চ | দেয়া 
ব্রতসদাপ্ডে। চ দক্ষিণা বিবিখেরিতা। 

. অন্যাংসমাপ্তিদিবমে কথয়িষ্যঃমি দ্িণাখ 
এতদ্ব তফলং দেবি দৃঢ়! ভক্তি হঁরৌ ভবেধ। , 
হরিভুল্যে৷ ভবেৎ দুত্রো। বিখ্যাতো ভুবন 
ত্রয়ে॥ সোন্দধ্যৎ স্বামিসৌভাগাদৈষব্যিং 
বিপুল ধনহ ॥ সর্্ববাঞ্থিতদিত্বীনাং 

বীজৎ জন্মানি জন্মনি ইত্যেবহ কিং 

দেবি ভ্রতং কুরু নহেশ্বরি | পুত 
ভবিতা সাংীত্যুন্তা চ বিররাম হ॥ ইতি 
ত্র্মবৈবর্ডে গণপতিথণ্ডে ৩1৪ অধ্যয়ি: 

পুণ্যকৃৎ.(ত ) পুণ্যকর্ভা ॥ ধার্দিকঃ। বখ। 
পৃণ্যকচগাটুকারন্ডে কিহবরঃ হুরতেনু কঃ 
ইতি ভগ্টিঃ 

পুপ্যগহ্ৃঃ গুহ) চল্পকঃ। ইতি তরিকা 

শেবহ 

পুণ্যজনহ (পুহ ) রাকসঃ। ইত্যনতাঃ | যি! 
স্দনঃ | ইতি নেদিনী £ 
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পুণ্যজনেশ্বরঃ (পু ) কুবের5.1 ইত্যমরঃ ॥ 

পুণ্যতৃণৎ ক্র) শ্বেতকুশ টি স্বাজ- 

- নির্ধন্ট2॥ 7 
" পুণ্যদর্শনঃ (পুৎ) চাষপক্ষী । ১ তাজ রাজ 

7 নির্ঘটঃ 77. 
পুণ্যফলঃ (পুই) বনভেদঃ | : তৎপ্যায়ঃ। 

লক্ষ্যারামঃ ২'। হিডরিরসিন ধর্ম 
জন্যফলে ব্লী ॥ , 

পুশ্যভাক্ [জে] (তরি) ুণ্যধিদিউঃ' ণ যথা 1 
ক্রীড়াবন্তো বিনীতা লঘুহথরতরতাঃ পুণ্য-- 

ভাঁজঃ শশাঃ স্থ্যঃ। ইতি শঞ্চশায়কঃ ॥ 

পুণ্যতূঃ (স্ত্রী) আধ্যাবর্তদেশঃ। যথ|। আর্ধ্যা- 
' * বর্তো জন্মভূমির্জিনচত্র্যরচক্রিণাং । পুণ্য- 

ভূরাচারবেদী .মধ্যৎ বিদ্ধ্যহিযালয়োঃ ॥ 
ইতি হেমচক্দ্রঃ | 7 ১. 

' পুণ্যভূমিঃ (তত্র ) আর্ধ্যাবর্তদেশঃ। কয 

স তু বিদ্ধ্যহিমালয়াবধিমধ্যদেশঃ। যথা । 
আসমুদ্রোতপূর্ববক্মাদাসমুদ্রানু পশ্চিযাৎ। 
তয়োরেবাত্তরং গরিধ্যোরাধর্তাবর্তৎ বিছু- 

বুরধাঃ॥ ইতি ভরতগৃতমধুহ ৪. পুভ্রমূঃ । 

ইতি শব্দরভ্ভাবলী [এ , ' 
পুণ্যবান্ [ৎ1 (তরি) পুণ্যযুক্তঃ। তত্পর্যযইয়ঃ। 

সুকৃতী ২ ধন্যঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ হুক ৪ 
॥.. পুণ্যকৃৎৎ ৫ | ইতি জটাধরঃ ॥ ধন্মবান্ ৬ 

অেয়ন্থান্ ৭. বুষবান্৮ । এতে পুণ্যপর্যযা- 

য়কশব্দোত্তরবতুপ্রত্যয়েন নিষ্পনাং ]. 
পুণ্যশ্লোকঃ (পুহ) বিষুঃঃ। ইতি শ্ীভগ- 

বতহ ॥ হুধিভিরঃ॥ ইভি মহাভারতং ॥ 
নলরাজঃ। ইতি ত্রিকাওশেষঃ ॥ 'পুণ্য- 
রিত্রে ত্রি॥ 

পুণ্যক্লোকা (ত্রী.) দ্রৌপদী । ইতি শব্মালা ॥ 
সীতা । বথা ॥ পুণ্যশ্লোকো নলে! রাজা 

পুণ্যশ্্লোকো ফুধিঠিরঃ ।- পুণ্যশ্লোকা চ 
, বৈদেহী- পুণ্যক্লোকো জনার্দিনঃ 1 ইতি 

প্ুরাণহা॥ 

থা (ছা ইতি মা সু 
জনিকা চ॥ 

পুণ্যাত্ব। (তরি ) পুণ্যস্বভাবঃ| তন্ত গত্যাদি 

ঘখ্ ॥ নুপ্রজ্ভোবাচ। শুণু বিশ্র গ্রবক্ষ্যামি 

বন্বয়! আতুমিষ্যতে | পুণ্যাত্বনাং পাপি- 

নাচ পন্থানং হৃখছুঃখদৎ ॥ঢ. আদে। 
ব্রবীমি পচ্থানং নৃণাৎ পুণ্যবত!মহং | 

শৃণুব দিজশাদূল শৃণৃতাং ওীতিবদ্ধনৎ | 
প্রসশ্ত রৈরিষট কৈর্বছো. দিব্যবস্ত্রেঃ সদারৃতঃ। 
ভাতি পুণ্যাত্বনাং পন্থাঃ সর্বেবাপদ্রেব- 
বর্জিতঃ ॥  কচিদগন্ধর্ববকন্যাভিগীয়তে 
গানমুত্তমং | কচিন্মঞ্কুশরীরাভিরঙ্দরোভি- 
শ্চ নৃত্যতে ॥ কুচিচ্চ বীণাকণনং নানা” 

বাদ্যং মনোহর২॥ কচিৎ কুহুমর্ডিশ্চ 
নৃচিদ্ধায়ুঃ স্বশিতলঃ [ কচি পুষ্পাং শীত 

তোয়াঃ কুত্রচিৎ ভক্তশালিকাঃ 1 কচিদূ- 

দেবাশ্চ গ্রন্ধর্বাঃ পঠন্তত্তবমুভম ॥ ক্ষচিৎ 

স্কচিদ্দীর্ঘিকাশ্চ , ফুলপঘহাশোভিতাঃ। 

বুচ্ছায়াঃ পাঁদপাঃ কাপি পুগ্পিত। বঞ্ুলা- 

দয় ॥ সমস্তসখসম্পঙ্নে পথি গচ্ছন্তি 

. মানবাঃ। পুণ্যংত্থানে! দিলতেষ্ঠ ুখযত্যু- 
- মবাপ্য চ কেচিত্তুরঙ্গমাক্গঢা নানা 

লঙ্কারভূহিতাঃ । উদ্দগুধবলচ্ছবৈরছ্তযা- 

-; স্কৃতবস্তকাঃ  কেচিদবান্তি গজারঢ! রথা- 

রূঢ়শ্চ, কেচন। যানারঢা জনাঃ কেচিৎ 
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পুত্তিকা (তা মধুমক্ষিকাবিশেষঃ 1 তৎপধ্যায়হ। |. 
পৃতঙ্গিকা ২1 ইত্যগরঃ ॥ 

পু গেছে) লম্বা পঞ্চমন্থানহ। যথা 

.পুজন্ছেহর্কে নরোছসৌ- প্রথমন্থতহতঃ 
 , সিহহরাশৌ। হপুভ্র ইত্যাদি জ্যোতি- | - 

স্তত্বং ॥ পুংসভানঃ ॥ পুন্নামনরকত্রাতী। | 
পুত ইতি বেটা ইতি চ ভাষা; তহু- 

, পর্ধ্যায়ঃ। আত্মজঃ ২ তনয়ঃ ৩ সুনুঃ ৪ 
স্থতঃ ৫1 ইত্যমরঃ ॥ তনৃজঃ৬ অপত্যং ৭ 
দায়াদঃ ৮ কুলাধাঁরকঃ ৯ নন্দনঃ ১০ আত্ম- 

জন্মা ১১ দ্বিতীয়ঃ ১২. তিঃ ১৩ 

- স্বজঃ ১৪1 ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ অন্য 
বুুৎ্পত্তির্ধথ|! পুন্লানো নরকাদথস্মাৎ 

পিতরৎ ত্রায়তে হৃতঃ। তস্মাৎ পুক্্র ইতি 

্রোক্ঃ স্বয়মেব স্বযস্ুবা ॥ ইতি পাদ্মে 
ন্বগ্থণ্ডে ৩ অধ্যায়ঃ 7 র॥ সচ ছাদশ- 
বিধঃ। যথ!॥ উরসঃ ক্ষেত্রজস্চৈব দত্তঃ 
কৃত্রিম এব চ। গুঢোৎপন্লোহপবিদ্ধশ্চ 

দায়াদ! বান্ধবাশ্চ বট ॥ কানীনশ্চ সহোঁট- 
শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা | ন্বয়ন্দতশ্চ 
শৌদ্রশ্চ বড়দায়াদবান্ষবাঃ 7 %॥ তেষাং 
লক্ষণ্নি মথ। । ন্বে ক্ষেত্রে সংস্কতায়ান্ত 

'স্বয়ধুৎপাদয়েদি যং 1 তমৌরসং বিজানী- 

য়াৎ পুজন্প্রথমকল্লিতৎ ॥ ১ যন্তলজঃ 

প্রগীতস্য র্ীবস্য ব্যাধিতস্য.বা। স্বধর্শোণ 

নিধুক্তায়াং স পুজঃ ক্ষেত্রজঃ স্থৃতঃ ॥ ২৪ 
যাত। পিতা বা। দদ্যাতাৎ যমস্ভিঃ পুভ্র- 
মাপদি | সদৃশহ্জ্রীতিসংবুক্তৎ স জ্রেযো! 
দত্রিমঃ হতঃ ॥ ৩ সৃশত্ত প্রকুর্্যাদবং 

সগদোষবিচক্ষণং | পুন্রৎ পুজগুপৈর্ুক্তহ 

নু 

, বোছুই কন্যাসমুদ্তবহ 

জু বিজ্ঞেয়ন্চ কৃত্রিমঃ 0৪ 0 উৎপদ্যতে 
গৃহে বস্য ন্ চ জ্ঞায়েত কম্য সঃ1 স্ গৃহে 

, গুঢ় উৎপনস্তপ্য স্যাদবস্য তল্পজং ॥ ৫ 
. মাতাপিতৃভ্যামুৎসষ্টস্তয়োরন্যতরেণ- বা । 

যৎ. পুত্রং পরিগৃহ্ীয়াদপবিদ্ধঃ স 
- উচ্যতে ॥,৬॥ পিতৃবেশ্মনি বন্যা তু যৎ, 

পুক্ঞ্নয়েদ্রেহঃ॥ তং কানীনৎ বদেনান্না 

॥৭॥ যা গর্তিণী 

হক্িয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বাসতী। 

বোছুঃ স গর্তো.ভবতি সহোঢ় ইতি 

চোচ্যতে ॥ ৮ 1 ভ্রীণীয়াদযন্ত্পত্যা্থৎ 

মাতাপিজ্োর্ধমন্তিকাৎ। সক্রীতকঃ স্থৃত- 

স্তদ্য সদৃশোহসদৃশোহপি বা ॥৯। যা 
পতা। বা পরিত্যক্ত বিধবা! বা স্বয়ে- 

চ্ছয়!। উৎপাঁদয়েৎ পুনভূ্! সম পৌনর্ভব 
উচ্যতে ৪১০॥ মাতাপিতৃবিহীনে। বস্ত্যকে। 
বা স্যাদকারণাৎ। আক্ানং স্পর্শয়েদ্ঘস্মৈ 

স্বয়ং দত্তপ্ত স স্মৃতঃ ॥১১॥ যং ব্রা্গণত্ত 

শুদ্রায়াং কামাছৎ্পাদয়েশ হত২॥ সূ 
পারয়ন্েব শবস্তন্মাৎ পারশবঃ স্তৃতঃ 1১২ 

ক্ষেত্রজাদীন্ হুতানেতানেকাদিশ ঘথো. 

দিতান্। পুক্রপ্রতিনিধীনাহ্ঃ ভ্রিয়টলোপা- 
ম্মনীধষিণঃ ॥ ইতি মানবে ৯ অধ্যায়ঃ ॥ ক॥ 

চতুবিধপুভা বথা | হৃমনোবাচ | খণসন্ব- 
দিনঃ কেচিৎ কেচিম্যাধাপহারকাঃ | 

রিপবশ্ শ্রিয়্াশ্চেতি শ্বকর্পবশবরিনঃ ॥ 
ভেদৈশ্চতুভির্জায়ন্তে পুত্রা মিত্রাঃ ভয় 

স্তথ!! ভার্্যা পিতা চ মাতা চ ভৃত্যাঃ স্ব- 
জনবাচ্ধবাঃর ম্বেন স্থেন হি জায়ন্তে নন্ব- 
দেন মহীতলে । ন্যলিপহারভাবেন য্হা 
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য্ত কৃত ভূবি ॥ শ্যাসন্বামী ভবেৎ পুজো 

গুণবান্ রূপবান্ ভূবি। যেন চাপহৃতং 

স্তানৎ তন্ত গেহে ন সংশয়ঃ ॥ ন্যাসাপ- 

হরণান্দুঃখৎ স দত্বা। দারুণ গত | শ্যাস- 

স্বামী সপুভ্রোইতুন্ন্যাসাপহারকস্য চ॥ গুণ- 
বান্ রূপবাহশ্চৈৰ সর্ববলক্ষণসংযুতঃ | 
ভক্তি দর্শয়েত্য পুজো ভূত্বা দিনে 
দিনে ॥' প্রিয়বাক্যধরে! বাপি বন্ুন্নেহং 

, প্রদর্শয়েৎ 1" স্বীয়ৎ দ্রব্য সমুদ্রাত্যৎ 

আীতিমুৎপাদ্য চাতুলাং ॥ ভুক্ত, ভু 
পৌষণাতেন তদাদায় পুনব্রজেৎ্।। যথ। 

তেন প্রদত্ত তন্যানাপহরণা, পুরা ॥ 
ছুঃখমেবহ মহৎ কত্বা। দারুণং প্রাণ 

নাশনহং | তাদৃশৎ তস্য দদ্যাৎ স পুভ্রো 
ভুত্বা মহাগুণৈঃ॥ অল্লায়ুষন্তথ। ভূত্বা মরণৎ 
যান্তি তে তথ । দুঃখ দত্া। গ্রয়ান্ত্যেবং 

প্রক্ত্যৈবৎ পুনঃ পুনঃ ॥ বদাহ পুত্র 
পুজেতি প্রলাপং হি করোতি সঃ। তদা 

হাস্য করোত্যেষ কঃ স পুজো! হি কম্য 

চ ॥ অনেনাপি কৃতহ ম্যাঘৎ মদ্রীয়ং পরি- 

চারিণ!। দ্রব্যাপহারোহপি পিতা পুর্বব- 
মদ্যৈব তস্য চ॥ পিশাচত্বৎ সয় দত- 
মদ্যৈব হি ছুরাজ্মনঃ । বভ্রব্যাপহরণেনাপি 
মম প্রাণ গতাঃ কিল ॥ ছুঃখেন মহতা। 

চৈব বথাহৎ পাঁড়িতঃ পুরা ॥ তথ! ছুঃখহ 
প্রদত্থবাহং দ্রব্যং ঘুদ্রাঢ্যযুভভমহ ॥ ভোগেন 

অব্বমাদাষ চিরাদিশ্বাস্য সৌম্যবৎ। গতো- 

হস্রি স্বৃহঞ্গাদ্য কস্যাহৎ হত ঈদৃশঃ ॥ 

ন চৈষোহপি পিতা পুর্বমদ্যৈব ন চ 

কস্যচিৎ। পিশাচত্বৎ সয়া দতমন্যৈব চ 

ক 

ছুরাত্বনঃ॥ এবমুক্ু। প্রয়াত্যেব ত গ্রহদ্য 

পুনঃ পুনঃ) প্রয়াত্যনেন নার্গেণ দুখে 

দত! হুদারুণহ ॥ এবং ন্যাসস্য সম্বন্ধাং 

পুত্রাঃ কিন্তে ভবন্তি বৈ। সংসারে দুঃখ- 
বহুল দৃশ্যন্তে যত্র তত্র হি॥১॥%॥ 

খণস্ন্বদ্ধিনঃ পুভান্ গ্রবন্গামি তবাগ্রতঃ। 

খণং বস্য গৃহীদ্বা যঃ প্রয়াতি মরণং বিন॥ 

অন্নদাত। স্থৃতো ভূত্বা। ভ্রাতা বাথ গিভা 

প্রিয়ঃ 1 মিত্ররূপেণ বর্তেত অন্তর 

সদৈব সঃ ॥ গুণং নৈব প্রপশ্ঠেত ম 

কুরে নিষ্ঠুরকৃতিঃ ॥ জঙ্গতে নিব 

বাক্য সদৈব স্বজনেযু চ ॥ নিত্যৎ গিউং 

সমশ্রাতি ভোগীন্ ভূগ্ভীত নিত্যশং। দাত" 
কর্ারতো নিত্যং চৌরকর্দণি নিত্যশঃ ॥ 

গৃহাদুব্যৎ বলাদ্্ভ।বার্্যমাণঃ পররুপ্যতি। 
পিতরৎ মাতরকৈব কুত্ুপতে চ দিনে 
দিনে ॥ ভ্রাবকন্্রাসকশ্চৈব বছনিুর' 
জল্পকঃ। বঞ্চযিত্ৈব যুদ্রো্চ রা হখেন 
তিষ্াতি ॥ জাতকর্্মাদিভিতর্বাল্যে দ্রবাং 
ৃন্নাতি দারুণ: পুনর্বিবাহনহযোগালানা" 
ভেদৈরনেকধা ॥ এবহ সংঙ্গীয়তে দ্রথং 
নৈবষেতদ্দদাতাপি |  গৃহক্ষেত্রাদিকং 
সর্ব মমৈব হিন সংশয়ঃ॥ পিহং 
মাতরকৈব বদত্যেবং দিনে দিনে | 
নুদটগুরুলৈশ্চৈব কষাঘাতৈভ-বারুণে 

স্বতে তু তশ্মিন্ পিতরি তথা মাতবি 

নিষ্ঠুর | নিঃক্সেহে। নিপ্ঘণিশ্চৈব জায়তে 

নাত্র সংশয়: ॥ আদ্ধকার্্াণি দানানি ন 
করোতি কদাচন ॥ এবন্ডিধাস্্য়ঃ হি 

ভবন্তি চ নহীতিলে ? ২ ৫? রিগুগুডে 
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পরবক্্যার্মি তবাগ্রে দ্িজপুন্গব। বাল্যে 
বয়সি সংগ্রাপ্তে রিপুবদর্ততে সদা ॥ 

"পিতরং মাতরঞ্ৈব ক্রীড়মানো। হি তাঁড় 
- য়েু। তাঁড়য়িতা প্রয়াত্যেবং প্রহ্স্যৈব 

পুনঃ পুনঃ ॥ পুনরায়াতি তং তত্র পিতরহ 

'মাতরৎ পুনঃ. সক্রোখো বর্ততে'নিত্যৎ 
বৈরকর্্মণি সর্বদা £ পিতরং 'আরয়িত্বা 
তু মাতরঞ্ পুনঃ পুনঃ | প্রয়াত্যেবং সূ 

দুটা পুর্বববৈরানুভাবতঃ ॥ ৩ ॥ ক 
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যন্মাল্লভ্যো ভবেৎ, 

শ্রিয়ঃ | জাতগাত্রঃ .শ্রিয়ং কুর্ব্যাদ্বাল্যে 
. নটনক্রীড়নৈঃ ॥ বয়ঃ প্রাপ্য শ্রিয়ং কুর্যযা- 

ম্মাতাপিত্রোরনন্তরং | ভভ্যা সংতোষয়ে- 
মিত্যৎ তাবুভৌ। পরিপালয়েৎ ॥ ন্নেহেন 
বচসা চৈব প্রিয়সন্তাবণেন চ। স্বৃতেঠ 

- গুরূ বমাজ্ঞায় স্সেহেন রুদতে পুনঃ ॥ 

শ্রাদ্ধকন্্মীণি সর্ধবাণি- পিওদানাদিকাং 

ক্রিয়াং ! করোত্যেবং স্বছুঃখার্তস্তেভ্যো 
যাত্রা প্রধচ্ছতি £ খণত্রয়াঘ্িতঃ স্নেহা- 
মিধীপয়তি নিশ্চিত 1 বন্ছাল্গত্যং ভবে 

'কান্ত প্রবচ্ছতি ন সংশয়ঃ £ পুজো ভূত্বা 

*মহাপ্রাজ অনেন বিধিনা কিল ॥ ৪ ক্ষ ৪ 

উদ্দাদীনং প্রবক্ষ্যামি তবাণ্রে প্রিয় 
-সাম্প্রতং ॥ উদাপীনেন ভাবেন সদৈব 

পরিবর্তে ॥ দদাতি নৈব গৃহ্াতি ন 
কুধ্তি ন তুষ্যতি ॥ নৈবোপযাতি নং- 
তাজ উদামীনো দ্বিজোন্তম। তবাগ্রে 

করিত বর্ধহ পুভ্রাণাৎ গতিরীদৃস্ট ॥ 

যথা পুভীস্তথা ভার্যা পিতা মাভাথ 
বাহ্ধবাহ। ছত্যাশ্গান্দে মমাখ্যাতাঃ পশব- 

-, স্তরগান্তথা 1 গজ মহিব্যে দাস্যশ্চ ধণ- 

স্বদ্ধিনতমী 1 ₹॥ সুপুত্রলক্ষণৎ যথা । 
বশিষ্ঠ উবাচ, | পুক্রস্য 'লক্ষণং পুণ্যং 

তবাণ্ডে প্রবদাম্যহং | পুণ্যপ্রসক্তো 
যস্যাত্মা সত্যধর্শীরতঃ সদা ॥ বুদ্ধিমান্ 
জ্ঞানসম্পনক্তপন্থী বাথিদান্ঘর১ 7 সর্ব 

কর্ন সন্ ধীরো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ | 
সর্বশান্্রপরবন্তা চ দেবত্রান্ষণপূজকঃ ॥ 
যাজকঃ সর্ধযজ্ঞালাং দাত! ত্যাগী প্রিয়- 
শ্বদঃ 1 বিষ্ু্ধ্যানপরো নিত্য শান্তে 

দাস্তঃ হ্থহৎ সদা! ॥ পিতৃমাতৃপরো নিত্যৎ 

সর্ধস্বজনবষলঃ ॥। কুলস্য তারকো 
বিদান্ কুলস্য পরিপোষকঃ 1 এবং- 
গগৈ, সুসংঘুক্তঃ সথপুত্র১ হখদায়কঃ 1) 
পুত্রস্ জঙ্গমতীর্ঘন্বৎ যথা । সর্ববতীর্ঘাদ্- 
বরৎ তীর্থৎ পুভ্রতীর্ঘমুদাতৎ। যদ্দেণে। 
বৈষ্ণবদ্েষী সর্বধন্মবহিষ্কতঃ 1 পৃথুনা 
পুভ্রতীর্থেন পবিভ্রেহিগাৎ পরহ পদহ ॥ 

সৎপুত্তং পরম তীর্থ প্রাপ্য যুচ্যন্তি 
পূর্বজাঃ । পিতাঁপি ধণমুভ্ডঃ স্থাজ্জাতে 

পুলে মহাত্মনি ॥ ক ॥ বৈষঃবপুত্তস্থ পূর্বব- 
পুরুষত্রাতৃত্বং ঘা | বৈষ্ণবে বছি পুক্রঃ 
স্টাৎ স তারয়তি পূর্বজান্। পিতৃনধস্তনা 
বংশাভ্তারয়ভ্ততিপাবনাহ ॥ গ্] কুপুভ্রণ 

জননে পিতৃণাহ নরকগমনং যথা । তথ 

যদি কুপুত্রঃ স্তাভেন মজ্জন্তি পুর্ববজাং ॥ 

সুঘোরে নরকে দীনাঃ শপস্তি চ মৃহর্ুহহ॥ 

যথা জল কুগ্নবেন তরন্মজ্ঞতি মুড়বীঃ । 
তথ! পিতা বুপুজেণ তমন্যন্ষে নিম” 

জ্রতি ৪ জাতমাত্রে কুলে জর্ডো সংশেরতে 



প্রঃ ২৩৪৮ গত 
পিতামহাঃ 1 কিমেযোহধে। নয়েদল্মা" 

নৃদ্ধং বা বৈষ্ণবো৷ ভবন্ ॥ ইতি পাদ্ধে 
ভূমিখণ্ডে ১১। ১২1 ১৮। ১২০ অব্যায়হারা 

সপ্তবিধপুভ্রা! যথ। । বরো! বীর্ধ্জশ্চৈব 
ক্ষেত্রজঃ পালকস্তথ। ৷ বিদ্যামন্ত্রম্থভানাঁঞ 

গ্রহীতা সপ্তমঃ.স্বতঃ ॥ ইতি ভ্রহ্মবৈবর্তে 
প্রকৃতিখণ্ডে ৫৬ অধ্যায়ঃ ॥ % ॥ পুজ্রযুখ- 

দর্শনে পুণ্যৎ যথা। পার্ধবত্যুবাঁচ।- গৃহ" 

মাগত্য প্রাণেশ তপসাৎ ফলদায়কৎ। 

কল্পে কলে ধ্যানতে যৎ তং পশ্যাগত্য 

মনিরেহ ॥ শীন্রৎ পুভ্রগুখৎ পশ্য পুণ্যবীজং 

মহোত্মবহ। পুন্নামনরকত্রীণকারণং ভব- 

তাঁরণৎ ॥ স্াতঞ্চ সর্ধবতীর্থেধু সর্ববযজ্ঞেষু 

দক্ষিণা পুজন্তা দর্শনস্তাস্য কলাং নাহত্তি 

ঘোঁড়শীহ ॥ সর্ববদানেন যণ্ড পুণ্যং যু 
পৃথিব্যাঃ প্রদক্ষিণৎ | পুকরদর্শন পুণ্যস্ত 
কলাং নার্ন্তি ফোড়শীং ॥ সর্ব্স্তপোভি- 
রর পুণ্যৎ যদেবানশনৈর্রতৈঃ। সৎপুজ্রো- 
সবপুণ্যস্য কলাং নাহন্তি যোঁড়শীং ॥ যদ্- 

বিপ্রভোজনৈঃ পুণ্যৎ যদেব সুরসেবনৈঃ। 
সৎপুভ্রপ্রাপ্তিপুণ্স্ত কলা নাহস্তি 
নৌড়শীং ॥ ইতি ত্রহ্গবৈবর্তে গণপতি- 

খণ্ডে ৯ অধ্যায়ঃ ॥ ক ॥ পুভ্রোৎসববিধি- 
ব্র্থা । পরছ  গ্ুজোৎসবৎ নন্দশ্চকাঁর 

পরমাদরাৎ। দদে। যশোদা গোপীন্যো 

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ যুধা ॥ ধনানি নাঁনা- 
বস্তুনি তৈলসিন্দুরমেব চ ॥ অপি চ। নন্দঃ 

সচেলঃ স্নাস্থা চ ধৃত্বা ধৌতে চ বাসনী॥ 
পাবম্পর্ধ্যবিধৎ তত্র চকাঁর হৃষ্উমানসঃ ॥ ]- 
ব্রা্ধণান্ ভেজেয়াদান কারয়ামাস মন্গলহ। 

হু 

বাঁদ্যানি বাদয়ামাঁন বন্দিভ্যশ্চদদৌ ধনং! 

- ততো! নন্দশ্চ সানন্দহ ত্রাঙ্মণেভ্যো দদৌ 

ধনহ। সদ্রেত্বানি প্রবালানি হীরকাণি চ 

সাদ্রৎ ॥ তিলানাৎ পর্করতান্ সপ্ত স্বর্ৎ 

কাঞ্চনং মুনে। ।রৌপ্যৎ ধান্যাচলহ বন্্রং 
গোসহত্রৎ মনোহরং ॥ দি ডুগ্ধৎ শর্করাঞ্ 
নবনীতৎ স্বৃতৎ' মধু ॥ মিষ্টান্নং লু 

কেঁঘৈঞ্চ শ্বাদুনি মোদকানি চ॥ ভূমি 
সর্ববশস্তাঢ্যাৎ বায়ুবেগাঁহস্তরঙ্গমান্ £ তা 

লানি চ তৈলানি দত্ত ফট বভূব হ 1৪ 

পুজপ্রশংসা যথা । ধনং ধান্যঞচ রদ্বুৎ ক] 

তহ সর্ব্বৎ পুজহেতুকং | ন ভক্ষিতং ঘ 

পুজ্রেণ তদুব্যৎ নিক্ষলৎ ভূবি ॥ শতবুগা" 
ধিকা বাঁপী শতবাপীঘমং সরঃ | সর+' 

শতাধিকো যজ্রঃ পুত্রো যঙ্তশতাঘরঃ॥ 

তপোদানোগ্তবং পুণ্যৎ জন্মান্তরস্খগ্রদং। 

হুখপ্রদোহপি সংপুক্রঃ প্রাণেত্যোহণি 
স্ুনিশ্চিতৎ । পুভ্রাদপি পরো বন্ধুর্ন ছুতো 
ন ভবিষ্যতি ॥ *% ॥ পুভ্রাৎ পরাজয়ে 

আনন্দযুক্তত্বং যথ! । নন্দঃ সপুলকো হঈঃ 

সভায়াং সাশ্রুলোচনঃ। আননদযুক্তা মনু 
ঘি পুত্রৈঃ পরাজিতাঃ ॥ ইতি র্ষবৈরর্ড 
শ্ীন্কককজন্মথণ্ডে ৯।১৪।২১ অধ্যায়ঃ 1 ৪॥ 
বহবঃ পুভাঃ কাম্যাঃ। যথা। এ 

বহবঃ পুরা যদ্যেকোইপি গয়াং ভ্রনেই। 
যজেছ। চাশ্বমেধেন, নীলৎ বা ঘুষ" 

স্থজেৎ ॥ * ॥ মাতাপিত্রোরাজাকারি' 
কনিষ্ঠপুত্রস্তাপি রাজ্যভাগিতং যথা ॥ 
বযযতিরুবাচ 1. পুজো! যস্তান তন 

পৃথিবীপতিঃ। , ভবন্তঃ প্রতিনগানতয পর্ন 



পুজঃ | ২৩৪৯ পুল্প্জী 

রাজ্যেইভিযিচ্যতাৎ ॥ প্রকৃত উচুঃ। যঃ 
পুজো গুণমম্পঙ্গে। মাতাপিত্রোহিতঃ সদা। 

অব্র্বং সোহহীতি কল্যাণৎ ক্নীয়ান্পি স 

প্রডুঃ ॥ ইতি মাৎস্তে ২২1৩৪ অধ্যায়ঃ ॥ফা 

সৎপুজ্রোৎপত্তিমাত্রেণ  পুন্নামনরকত্রাৎ 

- স্বর্গগমনঞ্চ ঘখ!1 সৎগুত্রেণ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ 
সমুৎপন্লেন ছুর্দতিঃ।  উত্ততারান্বিয়াৎ 
্বরগৎ পুন্নামনরকান্দুতং ॥ ইত্যমিপুরাণহ॥ 

অপি চ। নৎপুত্রেণ চ জাতে চ বেণোঁ 

হপি ত্রিদিবং যযৌ। পুন্নামনরকাভ্রত্ঃ 
.স তেন স্থুমহাত্বনা ॥ ইতি বিফুপুরাণং ॥%1 

: বিদ্যাদদিরহিতস্য পুত্রস্থ নিন্দা বথা। তযা 
গব1 কিং ক্রিয়তে যা ন দোগ্ধী নগর্ভিণী। 
কোঁহর্থঃ পুভ্রেণ জাতেন যো ন বিদ্ানন 

, খার্িকঃ ॥ 'একেনাপি হ্থপুত্রেণ বিদ্যা- 

যুক্তেন বীমতাঁ। কুলং পুরুষমিংহেন 

চন্দ্রের গগনহ যথা ॥ একেনাপি স্থৃক্ষেণ 

পুস্পিতেন সুগদ্ষিনা। বন স্থুবামিতৎ 

সর্ব স্ুপুজ্রেণ কুলৎ যথা ॥ একো! হি 

গুণবান্ পুজ। নির্ঘণেন শতেন কিহ। 

চন্দ্রো হস্তি তমাংস্বেকো ন চ জ্যোতিঃ 

সহজশঃ ॥ % ॥ লালয়েৎ পঞ্চ বর্ধাণি দশ 

বর্ধাণি তাড়য়ে। প্রাপ্ডে তু যোড়শে বর্ষে 

পুজ্রৎ মিত্রবদাচরে ॥ * ॥ জায়মানো 

হয়োদারান্ বর্ধমানে। হরেদ্ধনং।* মিম 
মাগো হরেৎ প্রাণান্ নাস্তি পুভ্রদমে। 

রিপুঠ ॥ ক্ষ শৌধ্যে তপদি দানে বা যহ্থ 
ন প্রথিতং ঘশঃ। বিদ্যায়ামর্থলান্ে ব। 

মাডুরুচ্চার এব সঃ॥ ইতি গারুড়ে 
১১১৪।১১৫ অধ্যায়ঃ 2? সচ মধামো 

ভর: 

পুজকঃ (পু ) পুভ্রঃ। শরভ। 

ত্রমাধমভেদেন ভ্রিবিধং! যথ)। যচুপাত্তহ 
যশঃ পিত্রা ধনং বীর্যমথাপি বা। তন্ন 

হাপয়তে যস্ত ন নরে! মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥ 

তদ্বীর্যযাভ্যধিকৎ যস্ত পুনরন্যৎ স্বশক্তিতঃ। 

নিম্পাদয়তি তং.প্রীজ্ঞ বদত্তি নরমুত্তমৎ ॥ 

যঃ পিত্রা সমুপাভানি ধনবীধ্যঘশাংসি চ 

নুনতাং নয়তি প্রাজ্ঞাস্তমাহঃ পুরুষা- 

ধমং ॥ ইতি মার্কতেয়পুরাণৎ | ** ॥ অপি 
চ। উত্তমশ্চিন্তিতৎ কু্্যাৎ প্রোক্তকারী 
চ মধ্যম: অধমোহশ্রদ্ধয়া কুর্যযাদকর্তো- 

চ্চরিতং পিতুঃ ॥ ইতি মহাভারত ॥ 

21 ধূর্তঃ॥ শৈল- 
বিশেষঃ | বৃক্ষভেদঃ| ইতি মেদিনী ॥ 

পতঙ্গকঃ। অনুকম্পান্বিতজন:। ইতি 
শব্বরত্রাবলী ॥ 

পুভ্রকন্দা। (কী) লক্ষণাকন্দঃ ৷ দি রাজ- 
নির্ধন্টঃ ॥ 

পুভ্রকা (স্ত্রী) পুভ্রিক1। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

পুভ্রজীবঃ (পুং ) ব্বক্ষবিশেষঃ | জিয়াপুতা ইতি 
ভাষা । তৎপধ্যায়ঃ। ্লীপদাপহঃ২। ইতি 
ত্রিকাগুশেষঃ ॥ কুমারজীবঃ ৩ পুক্র- 
গ্ীবকঃ ৪1 ইতি রদ্রমাঁলা ॥ পবিভ্রঃ ৫ 

গর্ভদঃ ৬ শতজীবকঃ ৭। অশ্য গুণাঃ। 

হিমত্বং। বৃষ্যত্বং। শ্লেক্পগর্ভজীবদাতৃতৎ । 
চস্ফুষ্যহৎ । পিততশখনতং | দাহডূষখনিবা 

রণত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘনটঃ ॥ ওরুত্বং | 

বাতকারিতবৎ | স্থউমুত্রনলত্বহ 1 ব্বাছুহং । 
পটুহৎ | কটুত্ৃৎ । ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পুজভীবকঃ (পুহ ) পুত্রজীবকবুক্ষঃ। ইতি 
রতমালা ॥ পুত্র জীবকে ত্রি 



পুক্রদা (ত্র ) বদ্ধ্যাকর্কোটকী | লক্ষমণাকন্দঃ। 
গর্ডদাত্রীক্ষুপঃ | ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পুজদাত্রী (রী) মালবে প্রিদ্ধো! লতাবিশেষঃ। 
তৎপর্ষ্যায়ঃ| বাতারিঃ ২ ভ্রমরী ৩ শ্বেত 

-পুণ্পিকা ৪ ব্ৃত্রপত্রা ৫ অতিগন্ধালুঃ ৬ 
বেশীজাতা। ৭ স্থবল্ররী ৮ অস্যা গুণাঃ। 

বাতকটুষ্তকফনাশিতৃৎ। সুরভি । সর্ববদ! 

পথ্যত্বহ | বন্ধ্যাদোষনাশিত্বঞ্চ । ইতি রাজ- 

নির্ঘনটঃ 1. 

পুক্রপ্রদা (ত্ত্রী) ক্ষবিক1 ৷ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ 
পুক্রভদ্রা (তরী) বৃহজ্জীবন্তী | ইতি রাজ- 

নির্ঘনঃ ॥ 

পুভ্রশৃঙ্গী (ত্র) অজশৃঙ্গী। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ॥ 

পুভ্রশ্রেণী (্ত্রী) মুযিকপর্ণী। ইতি রত্রমাল! ॥ 
পুত্রসুঃ (ত্ত্রী) পুভ্রজনিকা! | যথা। পুক্রসূঃ 

পুণ্যভূমিঃ স্যাদ্ধনসূঃ পুভিকাপ্রসূঃ। ইতি 
শব্দরত্ুবলী ॥ 

পুভ্রামাদঃ (ব্রি) পুভ্রান্নভোজী। তৎপর্ধ্যায়ঃ 

কুটাচকঃ ২। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পুজিকা (ভ্ত্ী) কন্য। । তত্পধ্্যাযঃ ! আত্মজ। ২ 

ছুহিতা ৩ পুরী ৪ তনুজা ৫ স্থতা ৬ 

নপত্যৎ ৭ পুভ্রক ৮ স্বজা ৯ তনয় ১০ 

নন্দিনী ১১। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ পুভ- 
লিকা। যাবভুলকঃ 1 ইতি দেদিনী ॥ 

,পুজিকাঁপুভ্রঃ ( পুহ ) পুভ্রিকায়াই হৃতঃ। নস চ 

উরসসসঃ। যথাহ বশিষ্ঠঃ 1 অভ্রাতৃকাৎ 

প্রদাস্যানি ভূভ্যৎ কন্যামলঙ্কতাং | অস্যাঁং 

যে। জায়তে পুভ্রঃ স মে পুভ্রো ভবে 

দিতীতি ॥ অথবা পুভ্রিকৈব হ্ুতঃ পুভ্রিকা-" 
সুত্রঃ সোহগ্যৌরস্সয 

খ 

হঙ্সত্বান্মীত্রবয়বানাঁৎ বাহুল্যাচ্চ ॥ বথাহ 

বশিষ্ঠঃ। দবিতীয়ঃ পুভ্রিকৈবেতি । দ্বিতীযঃ 

পুত্র কন্যৈবেত্যর্থ;। ইতি মিতাক্ষরা । 

পুল্তিকাপ্রসূঃ (তরী) পুভিকাজননী | তং 
পর্ধ্যায়ঃ। ধ্রসুঃ ২। ইতি শব্রত্রাবলী | 

পুভ্রিকাহৃতঃ (পুহ) পুভ্রিকায়াঃ পুক্রঃ। পুজি" 

কৈব পুক্রঃ॥ অস্য প্রমাণং, পুত্রিকাপুত্র 

শব্দে দ্র্টব্যৎ | ৮ 
পুভ্তিণী (ত্ত্রী) পুভ্রবতী। সর্ববানামেকপতীনা" 

মেকা চেৎ পুঁভিণী ভবে । সর্ববান্তানডেন 

পুত্রেণ প্রাহ পুজবতীর্মনুঃ ॥ ইতি দায় 

ভাগঞৃতমন্ুবচনৎ ॥ 

পুত [ন্] পং) পুত পুত্শনদাারথে 
ইন্প্রত্যয়নিষ্পন্নঃ। যথা । জ্যোষ্ঠেন জাত' 
মাত্রেণ পুভী ভবতি মানবঃ। পিতুখামনূণ 
শ্চৈব স তম্মাল্লক্কুমর্থতি ॥ ইতি মনুঃ॥ 

পুরী (স্ত্রী) সুতা । ইতি হলাযুধঃ ॥ অন্যাঃ 

পর্ধযায়াঃ পুভ্রিকাশবন্দে দ্রব্য । হু, 

বিশেষঃ | ইতি শব্দচন্ত্রিক! ॥ 

পুভীয়ং (তি) পুভ্যৎ। পু্রসন্ন্ষি। পুজযো” 
মিত্যর্থে ঈয়প্রত্যয়নিষ্পশ্নৎ | ইতি ব্যা 
করণহ ॥ 

গুজেছিত 3. ভর) পুজনিমিভকঘাগবিশেখ। 
পুতেষ্তিকা $ ইতি জটাধরঃ ॥ যথ|। গৃহীত - 

পঞ্চবর্ষীয়ং পুজেছিৎ প্রথমঞ্চরেহ। ইতি 

স্যৃতিঃ £ 

পু পং)-পুত্রছৃহিতরে)। দ্বিবচনাত্তোহও। 
ইত্যমরঃ [ / 

পুত্হ (তরি) পুরীয়হ ৷ পু্রনিনিতসহঘোগ 
এব পিত্রবয়বানা- পুজরনিসিভোৎপাতো বা। ইতি পাণিনি:ঃ 
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পুখ ই কুস্থে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ |. পঞ্চম- 

স্বরী। ই পুস্থ্যতে.৷ অন্তস্হপ্রথয়াছিরয়- 
; মিত্যন্যে। পুম্থতি। ইতি ছূর্গাদাসঃ 
'পুথ .ক.ত্বিষি। ইতি কবিকক্সভ্রমঃ- ক 

পোঁথয়তি। তিষি দীপ্ডে।।. “ইতি রা 

দাসঃ॥ , 3:. 

পুথ য হিংসে | ইতি, টি য 
পুথ্যতি পুপোথ। ইতি ছূর্গাদানঃ॥ 

পুর্ঘমলঃ (পু ) আত্মা | দেহং। ইতি শব্দ 

1: রত্ধাবলী ॥ যথা ।- স্থুল। মধ্যান্তথা সুন্মনাঃ 
..দুক্মাৎ সুক্ষবতরাশ্চ যে। দেহভেদ! ভবান্ 

বর্ধবে যে কেচিৎ পুদগলাতয়াঃ ॥ ইতি 

-» বিষুঃপুরীণে ৫ .অংশে ২০ অধ্যায়ঃ ॥ 

7 7 পূর্ধ্যন্তে গ্রলন্তি চেতি পুদগলাঃ। বুদ্াপ- 
, ক্ষয়ভীজে। * যেহবয়বাস্তদাশ্রয়া . দেহ- 

7৮, ভেদাঃ: | যথাঁছুঃ ,  পুরণাদগলনা দেহে 

: পুনঃ পরমাণব ইতি। ইতি ত্টীকায়াং 
- জ্রধরস্বামী ॥ 

পু দালঃ (ভরি) জন্দরাকারঃ ইতি শব্দরতাঁ- 

- লী? 0 টি হে 

চন্দ্রঃ]. 
পুনঃ [হা ব্য, অশ্রথমঃ /. ভেদঃ ॥ অব- 

যাঁরণৎ। ইত্যযরঃ॥ অধিকারঃ। পক্ষা- 

স্তরৎ | ইতি যেদিনী 
পুনংপুনঃ 1 র্] ব্য বারহবারহ ॥  তশু" 

7 ॥. পর্যায়ঃ |: মুহুঃ ২ শেশ্বৎ ৩ অভীস্ষৎ ৪ 

অসৎ ৫।, ইত্যমরঃ 7 বাঁরংবারেপ ৬ |. 
" পৌনঃপুন্যৎ ৪ প্রতিক্ষণ ৮। ইতি শন 

€. বত্বীবলী ॥ 

, পুনঃগুন। (ভ্তী) ন্দীবিশেষঃ গুনগুন ইতি 

। ভাষা । বথা। কীকটেয়ু গয়। পুণ্যা পুণ্য 

_রাজথৃহে বন 7 চ্যবনস্তাশ্রমঃ 'দুখ্যো 

নদী,পুণ্যা, পুনংগুন ॥. ইতি বায়পুরাণে 
গয়ামাহাত্যহ ॥ 

পুনঃমংক্কারঃ (গুহ) দিতীয়ধারোপনয়নাদি- 

যংক্কারঃ। যথ!। গুনর্বসৌ কতো বিপ্রঃ 

পুনঃসংস্কারমর্থতি। ইতি জ্যোতিস্তবুৎ ॥ 

পুনরাগমনং (ক্লী ) ছিতীয়বারাগ্রযনৎ। ফিরে 
আমা ইতি ভাষা। যথা। অন্বৎসরব্যতীতে 
তু. পুনরাগমনায় চ। ইতি ছুর্গোৎসব- 

পদ্ধতিঃ ॥ 

,পুনরুক্তৎ (ক্লী ) পুনর্ববারকথনৎ | যথা । 
আপাততো যদর্থন্থ পৌনরুজ্েবভষণং। 
পুনরুক্তবদাভানঃ স ভিল্নাকারশন্দগঃ ॥ 

ইতি সাহিত্যদর্পণঃ ॥ 

পুনরুজজন্ম। [ ন্] (পু) ব্রাক্গণঃ। ইতি 
ভিকাগশেষঃ ॥ 

পুনর্জন্ম [ন্] (রী) পুনর্ববারোৎগতিঃ । 
যথা । আব্রহ্গতুবনীলৌকাঁঃ পুনরাবর্তিনে, 

হ্জুন ॥ মামুপেত্য তু কৌন্তেয়- পুনর্জন্ম 
ন বিদ্যতে £ ইতি ভ্ীভগবদদদীতীয়াং 
৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক; ॥ 

পুনর্নবঃ( পু) নখঃ) ইতি হেমচন্জঃ ॥ 
পুনর্নবা তরী) শাকবিশেষঃ॥ তৎপর্যযায়ঃ | 

শোথত্বী ২ বর্ধাভূঃ ৩ প্রারযায়মী, ৪ কি 

--ল্লকঃ ৫1 ঘা অক্দণাঃ | শ্রেতায়াঃ 

- পির্ধ্যায়ঃ । বৃস্চীরাঃ ২চিরাটিকা ৩) ইতি 

,. রদ্লালা ম:বিশাখঃ ৪ কঠিলঃ ৫ শশি- 

. বাঁটিকাড পৃহী এ সিতবর্াভূ ৮ থলপত্র:৯ 

কহিলুকঃ ১০ অস্ত গুণাঃ। উফত্বহ। 



পুনভূঃ ২৩৫২ পুনাণিঃ 

তিজ্তত্বং। . কফকাসৃদ্রোগশৃলাজপাগ- 

শোফানিলনাশিতুঞ্চ । ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
ভেদকত্বং। রসায়নত্বং 1 আমহূর্নামব্রপে- 
দর্নাশিত্্চ। ইতি রাঁজবললভঃ ॥ ক্ষ ॥ 
পুনর্মবা শ্বেতসুল! শোথন্থী দীর্ঘপত্রিক। ৷ 

কটুঃ বধায়ারুচ্যর্শপাতুনদ্দীপনী পর! ॥ 
শোঁফানিলগরষ্েন্মহরী ব্রয়োদবপ্রণুৎ 1%॥ 
পুনর্নবা পর। রক্ত! রক্তপুগ্পানিলাটিক1। 
শোখথস্ী স্ষু্বর্ষাভূর্র্বকেতুঃ কঠিল্লকঃ ॥ 

পুনর্নবারুণ। তিক্ত। কটুপাকা! হিম! লঘুঃ। 
বাতল। গ্রাহিণী শ্লেক্সপিন্তরক্তবিনাশিনী £ 

ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
পুনর্ভবঃ (পু) নখঃ। ইত্যমরঃ [“রক্তপুন- 

অব । ইতি বাঁজনির্ঘন্টঃ ॥ পুনর্বার- 
জাতে ত্রি॥ 

পুনর্ভবী [ন্] (পুং) আত্ম।। ইতি হেম- 
চন্দ্র ॥ 

পুমভুঃ(ত্্ী) দ্বির়া। তৎপব্যায়ঃ। দিখিষুঃ ২। 
ইত্যমরঃ ॥ অক্ষতযোনিহ্বাদ্বিধব! পুন- 
করতে । ইত্যঙ্াবন্তস্য ভূত্ব। অন্যস্য পুম- 
ভরবতীতি কিপি পুনঃ ধিষ্যতে নিন্দিত- 
তয়! শব্দ্যতে দ্বিধিযূং ধিষশব্দে নালীতি 

কুঃ নিপাতনান্ছিহ্ব, । ইতি তণ্টীকায়।ং 

ভরতঃ ॥ সা ত্রিবিধ! £ যথ!। পরপূর্ববা- 
- ক্রিয়ন্ন্তাঃ সপ্ত প্রোক্ত। বখাক্রমহ 1 পুন- 

ভূক্স্িবিধা তাসাহ নৈরিণী তু চতুর্ব্বিধ। ॥ 
কণ্ঠৈবাক্ষতযোনির্ধ। পাবিগ্রহণহৃষিত| 1 
পুনভূহি শ্রথন। প্রোক্! 'পুনঃসংক্কার 

কশ্মণ! ॥ দেশধর্্মানবেক্্য-স্্রী গুকুভি্বা 
- শ্রদীয়েতে 1. উৎপন্সাহসান্তন্সৈ বা 

দ্িতীয়। গ্রকীন্তিতা ॥ উৎপন্নমাহসা। উৎৎ 

পন্নব্যতিচার1। অসতস্থ দেবরেযু রী বাস্ধবৈ- 
ধা গ্রদীয়তে.। সবর্ণায় .দগিশায় না 

তৃতীয়! গ্রবীর্তিতা ॥ ইতি মিতাক্ষরা 1 

পুনর্বারজাতে তরি ॥ 
পুনর্ধাত্রা (ত্ত্ী) নিবর্ভধাত্র। সাঁতু আধাচ- 

ুরুপক্ষীয়রথদ্বিতীয়ানন্তরং তন্নবমিবদ" , 

বিহিতা! শ্রীজগন্নাথদেবন্ত দক্গিণঘুখযাত্রা। 

ফিরে রথ ইতি উল্টা 'রথ ইতি চ ভাষা। 

অস্ত] ইতিকর্তব্যত! যাত্রাশবে ভ্রইব্যা॥ 

পুনর্ববহ্ঃ (পু) বিষুঠ। শিবঃ। কাঁত্যায়ন' 

মুনিঃ। লোকভেদঃ। ধনারভ্তঃ। ইতি শব্দ" 
রত্বাবলী ॥ নক্ষত্রবিশেষঃ। ঘচ ধু 

রাকৃতিপঞ্চতারাত্মকঃ॥ যথা। মধ্যবর্মনি 
শরাননাকৃতাবন্বরস্ত সুরনাতূভে গত1ঃ। 

লিপ্তিকাঃ সুঘুখি পঞ্চতারকে পঞ্ষপাবক' 

মিতা ধটোদয়াৎ ॥ ইতি কালিদানকৃত* 
রাত্রিলগ্রনিন্নপণহ ॥ তস্থাধিষ্ঠাত্রী দেবত! 

অদদিতিঃ। ইতি জাঁতকঃ ॥ তত্রে জাতফনং 
যথা । প্রভৃতমিত্রঃ ৃতশাস্্রন্ঃ' অগ্রহ 

কামী বরভূষণাট্যঃ। দাতা প্রতাপী বনুধা" 

ধিপত্রীঃ পুনর্ববসৌ বন্য ভবেৎ প্রসৃতিঃ £ 
ইতি কো্ঠীপ্রদীপঃ 

পুনর্ববসূং (পুহ) অশ্বিন্যাদিসপ্তবিংশতিনাক 
্রান্তরগতসগুমনক্ষত্রং ॥ : ততপর্ধযায়ঃ ॥, 

যামকৌ। ২ আদিতো। ৩ 1 ইভি হেন 
চক্দ্রঃ এ দ্বিবচনান্ড্োহয়হ £ 

পু্গাথঃ € পুহ ) স্বনামখ্যাতৃহতপু্পর্া 
বিশেষঃ | ভতপর্ধায়ঃ | পুরুষ: ২ তুঙগঃও 
কেশরঃ ৪ দেববলভঃ ৫ ইত্াদরঃ ॥ 
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দ্ুলীননরকঃ (গুহ) পু ইতিনামকনরক- 

- কুস্তীকঃ ৬ রক্তকেশরঃ ৭ ইতি রদ" 
মালা ॥ পুন্নামা ৮ পাটলদ্রমঃ ৯ রক 
পুষ্পঃ ১০ রক্তরেপুঃ ১১ অরুণঃ ১২ অন্ত 

-পুষ্পণাঃ। মধুরত্বং । শীতত্বৎ | স্বগদ্ধি- 

। দ্বৎ"। পিভনাশিত্বং । ভুরিতো! দ্রুবি- 
পস্বিহ। দেবতীপ্রমাদনত্চ । ইতি রাজ: 
, নির্ঘটঃ ॥ করায়ত্বৎ ॥, কফরকুলাশিত্ব্ | 
ইতি রাজবলভঃ ॥ % 0 .সিতোৎ 

', জাতীফলঃ। নরশ্রেষ্ঠঃ। পাণুনাগঃ।,ইতি 
মেদিনী] , ,. 

পুক্লাটঃ টা চক্রমর্দঃ। ইতি রাঁজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

বিশেদঃ। তত্র যোড়শবিধপাপৈঃ পততি। 

থা ।, ভ্রক্মোবাচ । পরদারভিথ্মনং 
পাপানাঞ্চোপুমেবনং | পারুষ্যৎ সর্ব- 

তৃতানাহ প্রথমৎ নরকং ম্মৃতং ॥ ফলস্তেয়ং 

মহাঁপাপহৎ ফলাহ্ম্ত চ পাটিনং | পাটনৎ 

বৃ্ষজাতীনাৎ দ্বিভীয়ং পরিকীত্তিতৎ ॥ 
ব্জ্যাদানহ তখা দ্বিউমবধ্যবধবন্ধনং | 

বিবাদিত্বমহেত্থই তৃতীয়ং নরকত স্মৃতং ॥ 
- ভয়দৎ বর্ববসন্থানাং নরভূতিবিনাশনৎ 

ভ্রংশনৎ নিজধর্মাণাং চতুর্থ নরকং 

স্মৃতৎ 7 মারণং মিত্রকৌটিল্যং দিথ্যাভি- 

শপনগ্চ য় মিন্টেকাশনমিত্যুক্তৎ পঞ্চম 

ঞ্চ বিপাঁচনহ 0. প্ররোহণৎ যন্ত্ুকরং 
যমন যোগনাশনহ | যানমুখ্যস্থা হরণং 

ষষঠম্ঞৎ বৃপাচনহ ॥ প্াজভাগ্ হরণং 
বাজছায়ানিষেবণং | বাজ্যে ত্হিতকারি- 

তু লপ্তমহ নরকহ স্মৃহ ॥. ভব 

লোনুপত্বঞ্চ লব্বধর্্ার্থনাশনহ 1 মালা 
কর্করৎ, প্রোক্তিমউটমং নরকং স্থৃতিৎ 

্রহ্মহরণপৈ'ব ত্রাহ্মণানাং "বিনিন্দনৎ। 
বিরোধো ব্রা্ণৈশ্চোক্তে। নবমো নরক- 

স্য়ং 1. শিষ্টাচারবিনাশঞ্চ মিব্রদ্বেষং 

শিশোর্ববধং। শান্স্তে়ং বর্শশূন্যো দশম 
পরিকীর্ভিতৎ ॥ ষড়ঙ্গনিধনং ঘোরং ষাড়ূ- 
গুণ্যপ্রতিষেধনং 1 * একাদশমমেবোক্তং 
ম্রকৎ সন্ভতিরুভম ॥ সত্তিরুক্তং সদ! চৈব- 

মনাচারমসতক্রিয়া | সংস্কারপরিহীণন্ব- 

মিদৎ দ্বাদশমৎ স্মৃতৎ ॥ হানিরধর্থ 
কামানামপবর্গহ্য হারণৎ | স্বরহির্তুশ্চ 
মতিদং ত্রেয়োদশমসুচ্যতে ॥ সমলং ধর্ম 

হীনঞ্চ যদ্র্ধ্যৎ ঘচ্চ দোষজহ । চতুর্দশক- 

মেঝোত্তৎ নরকৎ সদ্বিগ্রহিতং ॥ অন্রান , 
গ্চাপ্যনিষঠত্বমশৌচমশুভাবহং । গন্্যৎ তত 
পঞ্চদশকমনত্যবচনানি চ ॥ আলস্তং বৈ 

যোড়শকমাক্রোশঞ্চ বিশেষতঃ | সর্বস্ত 

চাততায়িস্থদগারেঘগ্রিদাপনহ ] ইচ্ছা চ 

পরদারেফু নরকায় নিগদ্যতে ) ঈর্ধ্যা- 

ভাবস্চ সভ্যেকু উদ্ধত্যন্ত বিগহিতৎ ॥ 

এতৈভ্ত পাপৈঃ পুরুষঃ পুমামনরকে 

পতেৎ | পুন্নামনরকৎ ঘোরৎ বিনাশং 

প্রাহ সর্বতঃ 1] এতন্নাৎ কারণাৎ সাঁধ্য- 

ততঃ পুজো নিথদ্যতে £ ইতি বামনে 

৫৮ অধ্যায়ঃ 

ুপ্র্লঃ (গুহ) উদর্থবাযুঃ। ইতি ছুরি 

প্রয়োগ এ 

পুপ্ফুসঃ (পু) পন্দবীজাধারত 1 ততপর্যায়ঃ। 

বীদকোধঃ ই বরাটকঃ ৩1 রাসপার্্ত 
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মলাশয়ঃ। ফৌফড়া ইতি ফুলঘরা৷ ইতি 
চ ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ॥ কোষ্ঠঃ'২। ইতি 

শব্দচক্দ্রিকা ॥ রক্তফেনজঃ ৩। ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥ তিলক ৪ ক্লোম ৫| ইত্য- 

মরহ। রোমং ৬। ইতি ভরতঃ ॥ ফুপ্- 
ফুসোহপি পাঠঃ ॥ 

পুমান্ [স্] (পু) মনুষ্যজীতিপুরুষঃ। 
তৎ্পর্য্যায়ঃ। পঞ্চজনঃ ২ পুরুষ ৩ 

পুরুষঃ ৪ না ৫। ইত্যমরঃ ॥ মনুষ্যজাতিঃ? 

ইতি কেচিদ্দিতি ভরতঃ 7 পুংলিঙমাত্রঞ্চ ॥ 

পুর শ অগ্রগত্যাং। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ 

শ পুরতি জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠস্থা অগ্রে গচ্ছতী- 
ত্যর্থঃ। পোরিতা | ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পুর (জী) গেহঃ। দেহঃ। পাটলিপুভঃ। 

পুঙ্গাদীনাং দলারৃত্তিঃ? ইতি মেদিনী॥ 

নাগরমুস্তা ৷ ইতি রত্ুমালা। ॥ চর্ম ইতি 
শব্রত্াবলী ॥ গৃহোপরিগৃহৎ | 'ইতি 
বিশ্ব 

পুরৎ (ক্রী স্ত্রী) হট্টাদিবিশিষ্টম্থানং। ইতি 
শ্রীধরস্বামী £ 'বছুত্রামীয়ব্যবহারস্থানং | 

ইত্যমরটাকায়াৎ ভরতঃ এ তৎপর্ধ্যায়ঃ। 

পৃঃ পুরী ও নগ্বর্হ ৪ পততনৎ ৫ স্থানীয়ৎ ৬ 

কটকৎ ৭ পষ্টৎ ৮ নিগমঃ ৯ পুট- 

ভেদনৎ ১০1 ইতি শব্দব্রাবলী ঃঞ্চ। তহ্য 
লক্ষণাদি যথা । মহন্ত উবাচ | -রাজ। 

সহায়সংযুক্তঃ প্রভৃতববসেক্ধনহ । রম্য 

মাণজ্য সামস্তং মধ্যমন্দেশমাবসেখ 
ইবশ্যশৃদ্রজনপ্রায়মনাহার্য্যস্তখা! পরৈঃ | 

কিক্িদ্ত্রাঙ্মণসংযুক্তৎ বহুকর্্মকরন্তথা ॥ 

অদৈবনাহৃকং বস্যমনুরতজনাস্থিতং । 

করৈরপীড়িতৎ বাপি বন্ধপুঙ্পফলন্তথা ॥ 
অগরম্যং পরচক্রাণাৎ, তদ্ধাসগৃহমাপদি। 
সমছুঃখস্থথহ রাজ্রঃ সততহ শ্রিয়মাস্থিতথা 

সরীন্থপবিহীনঞ্চ ব্যাড়তক্ষরবর্জিতৎ। এব" 

দিধৎ বথালাভং রাজ! বিষয়মাবসেং।॥% & 

এতদ্ুর্গৎ ৃপঃ কুরয্যাৎ যনামেকতমহ বুধঃ। 

বনরূর্গং মহীছুর্গৎ নরছুর্গন্তথৈব চ ॥ বাচ্ষণ 

কৈবাদুছূরণঞ্চ গিরিদুর্গঞ্চ পাধিব | সর্বেষা- 

মেব ছুর্গাণাং গিরিদুর্গৎ প্রশস্ততে ॥ ছু 

পরিঘোপেতং চয়াট্টালকসংযুতৎ। শত 

যন্ত্রহুখ্যেশ্চ শতশশ্চ সমারৃতং ॥ গোপুরৎ 

সকবাটঞ্চ তত্র স্তাৎ স্বমনোহরৎ। সপতাকৎ 

গজারূড়ে। যেন রাজ বিশে পুরহ ॥ ৯1 

চতত্রশ্চ তথা কার্ধ্যা বীথয়ঃ সর্বতো' 

মুখাঃ। একন্সিংস্তত্র বীথ্যশ্রে' *দেববেশা 

ভবেদুঢ়ং ॥ দ্বিতীয়ে বাপি বীথ্যণ্ডে রা" 

বেশ্ম বিধীয়তে। ধর্মাধিকরণং কার্ধাং 
বীথ্ঠটখে চ তৃতীয়কে ॥ চতুর্ধে চৈব 

বীখ্যগ্রে গোপুরস্ত বিধীয়তে | €॥ আয়তং 

চতুরত্রং ব! বৃত্ত, বা কারয়েৎ পুরং ! 

যুক্তিহীনং ভ্রিকোণঞ্চ যবমধ্যন্তৈব চ 
অপ্ধচন্্রপ্রকারঞ্চ বন্াকারঞ্চ কারয়েছ 

অর্থচন্দ্রৎ প্রশহসম্তভি নদীতীরেহু ও 
বসেও। অন্যত্র তন্ন কর্তব্যং প্রযস্তেন বিগা' 
নহা ৪ বাজরা কারাগৃহহ কাধ 
দক্ষিণে রাজবেশ্মনঃ | তশ্তাপি দর্ছিদে 

, ভাগে খজন্থানহ বিধীয়তে  গজানাং 

শরাসূখা শালা: কর্তব্যা বাুদুখ ! 

আগ্নেয়ে চ তথা ভাগে আয়ুধাগারনিদ্যহে £ 

সহানসঞ্চ ধশ্িি কর্দরশালান্তধাপরাঃ। 



পুরণ: ২৩৫৫; পপর 

ঘৃহৎ পুরোধসঃ কার্ধ্ৎ বামতো৷ রাজ- |; লগুড়ানাঞ্ কুন্তানাং পরিঘৈঃ সহ পাথিব। 
বেশ্মনঃ ॥ অন্সিবেদবিদাঞ্চের চিকিৎসা- 

. কর্ডুরেব চ |. তত্রেব চ তথ ভাগে কোষ্ঠা- 
গারং বিধীয়তে ॥ গবাঁং স্থানং তখৈবা্র 

. সুরগাণাস্তথৈব চ। উত্তরাভিমুখা। শ্রেণী 
' তুরুগাণাৎ বিধীয়তে ॥ 'দক্ষিণাভিযুখা বাথ 
সরিশিকটস্ত গহিতাঃ। &। তুরগান্ত তথ! 
ঘার্য্যাঃ প্রদীপৈঃ 'সার্ববরাত্রিকৈ'], কুবু- 
টান্ বানরাংশ্চৈব :মর্কটাহশ্চ নরাধিপ । 
ধারয়েদশ্বশালায়াং সবৎসাং ধেনুমেব চ ॥ 

অজাশ্চ ধার্ধ্যা যত্ন তুরগণৃণাঁং হিতৈ- 
'ঘিণ।। গোগজা শ্বাদিশালাহ্ তৎপুরীষস্য 

নির্ঘমৎ 1 অন্তৎ গতে 'ন. বর্তব্যং দেব- 
দেবে দিঝকরে॥ ক ॥ ততস্তত্র ,ষখাস্থানহ 
রাজ। বিজ্ঞায় সারথিং 1 দদ্যাদাবসথস্থানং 

মর্ববেষামন্ুপূর্বশঃ ॥ যোধানাং শিল্লিনা- 
ধৈব সর্ধেষাঁমবিশেষতঃ। দদ্যাদাবসথান্ 

দুর্গে মন্্রকালবিদাঁৎ শুভান্॥ গোবৈদ্যা- 
নশ্ববৈদ্যাখশ্চ গজ বৈদ্যাংস্তখৈবচ। আহ- 
রেত ভূশহ রাজ দুর্গে পরবলারুজঃ ॥ 

কুশীলবানাং বিপ্রাণাৎ ছুর্গে স্থানং বিদী- 

তে । -নবহুনামতে। 'ছুর্গং বিন! কার্ধ্যং 

তথা ভবে সর্ধমই নিরর৫থকৎ কার্যং' 

বিন! দুর্ণৎ মহীপতে ॥। ছূর্থে যন্ত্রাঃ প্রক- 
সব! নানাপ্রহ্রণাদ্থিতাঃ। সহক্রঘাতিনো 

রাজহন্তৈস্ত বক্ষ বিধীমতে ॥ ক ৪ ভুর্স- 
দ্বারাণি গুপ্তানি; কাধ্যাণ্যেপি চ ভূভুজ। ! 

সঞ্চমশ্চাত্র বর্যেষামায়ুধানাহ বিধীয়তে ॥ 

ধনুষা ক্ষেপন্থয়ানাৎ তোনরাপাক্ষ ভার্খব। |" 
শরাণামথ খড়গানাং কবচানান্তথৈব চ ॥ 

- অশ্মনাঞ্চ প্রভৃতানাং সুদ্গেরাশান্তখৈব চ ॥ 
ত্রিশুলানাং পটিশানাং কুণপানাঞ্চ পাখিব। 

প্রাসানাঞ্চ সশুলানাৎ শক্তীনাঞ্চ নরো- 

তম ॥ পরশ্বধানাং চক্রাণাহ বর্শণাঞচধ্মভিঃ 

নহ! দুদ্দালরজ্জুবেত্রাণাৎ পিটকানান্তথৈব 
চ ॥ 'হেমুকানাঞ্চ দাত্রাণামঙ্গারষ্য চ. 

সঞ্চয়ঃ | সর্ববেষাৎ শিল্পভাগ্ডানাং সঞ্চয়- 
শ্চাত্র ই্যতে ॥% ॥ বাদিত্রাণার সর্বেবষা- 

মৌষধীনাস্তথেব চ ॥ যবসানাং প্রভৃতানা- 
মিহ্ধনস্য চ সঞ্চয়ঃ॥ গুড়ানাং সর্ব- 

তৈলানাং গোরসানাস্তথৈৰ চ। বসানামথ 
মড্জানাং স্নায়ুনামশ্হিভিঃ সহ ॥ গোচন্ম- 

পউহানাঞ্চ ধান্যানাং সর্ববতস্তথা।. তখৈব 
পর্পটানাঞ্চ ঘবগোধুময়োরপি ॥ 'রত্রানাং 
সর্বববস্ত্রাণাং ' . লোহানাঞ্চাপ্যশেষতঃ ॥ 

কলাযমুদ্গমাষাণাং* চণকানাঁ তিলৈঃ 
সহ॥ তথ! চ অর্বশস্যানাং পাংশুগোময়- 

য়োরপি। শণসর্জরসৎ ভূর্জজতুলাক্ষা্চ 
টহ্কণৎ ॥ রাজা সঞ্চিনুয়াদুর্গে যচ্চান্যদপি 

কিঞ্চন 1 ॥ -কুস্তাশ্চাখবিষাঃ কার্য! 

ব্যালসিংহাদয়ন্তথা.। ম্ৃগাশ্চ পক্ষিণশ্চৈব 
বিরুদ্ধ! যে.পরস্পরং  স্থানানি চ ধিরু- 

দ্বানাং স্থগুপ্ানি পৃথক পৃথকৃ। 'কর্ত 
ব্যানি, মহাভাগ , যত্রেন পৃথিবীক্ষিত! ৪ 
উত্তানি চাপ্যনুক্তানি রাজনব্যোগ্যশে- 
তং ॥ সগুণ্ানি, পুরে কুর্ঘ্যাজ্দনানাহ 

হিতকাম্যয়া, ঘ ক. জীবকর্মভকাকোলী- 

আমলক্যঃ পরূষকং 1 শালপর্ণী পৃথিপর্থী 
হুদঘপর্ণী তথৈব চ ॥ মাষপর্ণী চ মেদে হে 

চা 



্ গুরং ২৩৫৪ গ্রহ 

মলাশয়ঃ। ফৌফড়া ইতি ফুলঘরা৷ ইতি করৈরপীড়িতং বাপি বহুপুজ্গফলন্তথা ৷ 

চ ভাযা। ততপর্ধ্যায়ঃ। ভে ২। ইতি 
শব্দচন্ড্রিক! 1 রক্তফেনজঃ ৩। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ তিলকং 8 ক্লোম ৫1 ইত্য- 
মরঃ॥ কোং ৬। ইতি ভরতঃ ॥ প্ 
ফুনোহপি পাঠঃ ॥ 

পুমান [ফ্] (পু) মনুষ্যজাতিপুরুষঃ 
ততপর্ধ্যায়ঃ1 পঞ্চজনঃ ২ পুরুষঃ ৩ 

পুরুষঃ ৪ না ৫1 ইত্যমরঃ॥ মনুষ্যজাতিঃ। 
ইতি কেচিদিতি ভরতঃ 7 পুংলিঙগমাত্রঞচ ॥ 

পুর শ অগ্রগত্যাৎ। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ 
শ পুরতি জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠস্থা অগ্রে গচ্ছতী- 
ত্যর্থঃ। পোরিত!। ইতি ছুর্মাদাসঃ ॥ 

পুরং (ক্লী) গ্েহঃ। দেহঃ। পাটলিপুভঃ । 
পুষ্পাদীনাং দলাবৃত্তিঃ। ইতি মেদিনী॥ 
নাগরঘুস্তা । ইতি রত্বমালা ॥ চর্ম ইতি 
শব্দরত্বাবলী ॥ গৃহোপরিগুহৎ । ইতি 
বিশ্বঃ ॥ 

পুরৎ (ক্রী সী) হট্টাদিবিশিউস্থানং( ইতি 
শ্বীধরম্বামী ৪ বহুগ্রামীয়ব্যবহারস্থানং | 

ইত্যমরটাকী য়া ভরতঃ ॥ ততপর্ধ্যায়ঃ | 
পুঃই পুরী ও নগর ৪ পত্ভন২ ৫ স্ানীয়ং ৬ 

কটক ৭ পট্টৎ ৮ নিথমঃ ৯ *পুট- 

ভেদূনহ ১০ । ইতি শকররভ্বাবলী রঃ তন্তা 
লক্ষণাদি যথাঁ। মহস্য উবাচ € রাজা 

সহায়সংযুক্তঃ প্রতৃতঘবসেহ্গনং । রম্য- 

যাণস্ত সামন্ত মধ্যমন্দেশমাবসেৎ 

বৈশ্টশৃদ্রজনপ্রায়সনাহাধ্যন্তথা পরৈই | 
কিকিদ্ত্রাহ্গণসংযুক্তৎ বহুকর্করস্তথা ॥ 
অদৈবনাতৃকত বম্যমনুরভজনাহ্িতং। 

অগম্যৎ পরচক্রাণাৎ, তদ্ামগৃমাপদি। 

সমছুঃখন্থখৎ রাজঃ সততং শ্রিরমাস্থিতৎ। 

সরীস্থপবিহীনঞ্চ ব্যাড়তক্করবর্জ্িতথ। এব- 

ঘ্িধৎ যথালাভং রাজ! বিষয়মাবসেহ।% ॥ 

এতদুর্গত নৃপঃ কু্্যাৎ ফগামেকতমং বুধঃ। 
বমদুর্গং মহীছুর্গহ নরদুর্গভ্তথৈব চ ॥ বাক্ষ 
কৈবাদ্ুছূর্গঞচ গিরিদুর্গক পাধিব | সর্বধা- 

মেব দুর্থাণাৎ গিরিদুর্গৎ প্রশস্ত ॥ ছুর্ঘক 
পরিঘোপেতং চয়াট্রালকসংযুতৎ। শত্্ী- 

যন্ত্রমুখ্যেশ্চ শতশশ্চ সমার্তৎ ॥ গোপুরং 
সকবাটঞ্চ তত্র স্থাৎ স্বমনোহরং। সপতাক* 

গজারূডো। যেন রাজ। বিশে পুরং ॥ *॥ 
চতত্রশ্চ তথা কার্ধ্যা বীথয়ঃ সর্বধাতো' 

সুখাঃ ( একক্সিংস্তত্র বীথ্যগ্রে দেববেশা 
ভবেদ্দুঢ়ং ॥ দ্বিতীয়ে বাপি বীথাগ্রে রাজ' 
বেশ্ম বিধীয়তে। ধর্দ্ীধিকরপং কার্য 
বীথ্যখ্রে চ তৃতীয়কে ॥ চতুর্ণে চৈব 
বীথ্যগ্রে গোপুরস্ত বিধীরতে ॥ ্। আয়তং 

চতুরত্রৎ বা বৃত্তং ব-কারয়েছ পুরং । 

মুক্তিহীনং ভ্রিকোপঞ্চ যবমধব্যন্তথৈব চ॥ 

অর্ধচন্দপ্রকারঞ্চ বজাকারঞ্চ কারয়ে 

অর্দচন্দ্রং প্রশহসত্ভি নদীতীরেসু তদ" 
বসেখ। অন্যত্র তন্ন কর্তব্যং প্রয্রেন বিছা 
ভা ॥%1 প্রাজ্র! কারাগৃহং কাবিং 

দক্ষিণে রাজবেশ্মনঃ | তন্তাপি' দক্ষিণে 
, ভাগে শজস্থানৎ বিধীয়তে ॥ গলজানাং 

প্রাসুখা শালা; কর্তব্যা বাপুদজুখা। 
আগে চ তথা ভাগে আযুধাগারশিব্যতে ॥ 

মহানসক ধর্শৃজিতি কর্ধশালান্ডেথাপরাঃ 



গুরৎ. ২৩৫৪: পর 

গৃহৎ পুরোধনঃ কাধ্যৎ বাঁমতো৷ রাজ- | , .লগুড়ানাঞচ কুন্তানাং পরিঘৈঃ সহ পাধিব। 
বেশ্ানঃ ॥ মন্ত্রিবেদবিদাঞ্চের চিকিৎসা" | - অশ্বানাঞ্চ প্রভৃতানাং হুদশ্রাণাত্তঘৈব চ ॥ 

. কর্তূরেব চ |. তাত্রৈবচ তথ। ভাগে কোষ্ঠা- ত্রিশূলানাহ পররিশানাং কুণপানাঞ্ প্াধিব। 
'গারহ বিধীয়তে ॥ গবাং স্থান তথৈবাত্র 
তুরগাণান্তথৈব চ। উত্তরাভিযুখ! শ্রেণী 

- তুরগাণাৎ বিধীয়তে ॥ 'দক্ষিণাভিমুখা বাথ 
গরিশিষ্টাস্ত গহিতাঃ | €। তুরগ্াস্ত তথা 
ধার্্যাঃ শ্রদীপৈঃ 'সার্ববরাত্রিকৈহ' কুছু- 
টান্ বানরাংশ্চৈব ;মর্কটাংশ্চ নরাধিপ ॥ 
ধারয়েদশ্বশালায়াং সবুসাং ধেসুমেব চ 

অজাশ্চ ধার্ধযা ঘত্বেন' তুরগাণাং হিতৈ- 
ধিগা। গোগলাশ্বাদিশালাহ তংপুরীষস্য 

নির্থঘহ | অন্তং গতে ন কর্তব্যং দেব- 
দেবে দিঝাকরে॥ ঈ  ততন্তত্র যথাস্থানং 
রাজা বিজ্ঞায় সারথিং | দদ্যাদাবসথস্থানং 

সর্ষোষামনুপূর্বশঃ ॥ যোধানাং শিল্পিনা- 
কব সর্বেষামবিশেষতঃ | দদ্যাদাবসথান্ 
ছুর্গে মন্ত্রকালবিদাং শুভান্ ॥ গোবৈদযা- 
নশ্ববৈদ্যং্চ গদবৈদ্যাহভ্তঘৈবচ | আহ- 
রেত ভৃশখ রাজ দুর্গে পরবলারুজঃ ॥ 

কুিলধানাধ বিপ্রাণাৎ ছর্গে শ্থানং বিধী- 

ঘতে | ন বহুলামতে 'ছূর্গহ বিনা! কার্ধ্যং 
তথা ভবে প্র মন্দ নিরর্ঘকং কার্য্যং 

বিনা দুর্মহ মহীপতে 1: ছুর্থে যন্্রাঃ প্রক- 
অরঁবা। লানাপ্রহরণাহ্বিতাঃ। সহক্রঘাতিলো 

রাজহন্তৈত্ত বক্ষ বিশীয়তে ৪০ হ হর্গ- 

ছায়াণি গুপ্তানি: তার্ভাণ্পি চ ভূহুজা চ 

সঙ্চয়স্চাত্র সর্কেযোদায়ধানাহ বিধীঘ়তে ৪ 

ধনুহাত ক্ষেপইয়ানাহ তোনরাধাক্চ ভাখষ। 1, 
শয়াখামথ তফ়দানাহ কিবছানান্তৈষ চ ছ 

ভ্রামানাঞ্, মশুলানাং শক্জীনাঞ্চ। নরো" 
তম ॥ পরশ্বধানাং চক্রাণাং বর্ধণাঞ্চর্মাভিঃ 

সহু। কুদ্দালরল্ছুবেত্রাণাং পিট কানান্তথৈব 
চ ॥' হেমুকানাঞ্চ দাত্রাণামক্ষারম্য চ" 

সঞ্চয়ঃ। সর্বেষাৎ শিল্পভাগ্ানাহ সঞ্চয়” 

স্চাত্র ইষ্যতে 1 ০ বাদিত্রাণা্ সর্ব্বেষা- 
মৌষধীনাস্তখৈব চ। যবসানাং প্রভৃতানা- 
মিহ্ধনস্য চ অঞ্চয়ঃ,॥ গুড়ানাঁং সর্ব- 

তৈলানাং গোরসানা্তথৈব চ। বসানামণ 
মজ্জানাং স্ায়ূলামন্থিভিঃ সহ ॥ গেচল্ম- 
পটহানাঞ্চ ধান্যানাং সর্ববতন্তথা |. ভখৈৰ 
পর্পটানাঞ্চ ববগোধূময়োরপি ॥ রত্রানাং 

সর্ধববন্ত্রাণাৎ লোহানাঞ্চপ্যশেষতঃ | 

কলায়দুদগমাধাণাৎ" চণকানাৎ ভিলৈঃ 

সহ॥ তথ! চ অর্বশক্যানাং পাংগোদয়ত 

য়োরপি। শণনর্রস ভূর্দদতুলাক্ষাশ্ 

টহ্ষণৎ ॥ রাজ। সঞ্চিনুয়াদুর্গে যচ্চান্দপি 
কিন 0৪ বুভ্তাম্চানবিষাঃ কার্য! 

ব্যালসিংহাদয়ন্তথা। হৃগাশ্চ পক্ষিণশ্টৈব 
বিরুদ্ধ! যে. পরল্পরহ ॥ শ্থামানি চ বির" 

দ্ধানাং স্ুগুপ্তানি পৃথক্ পৃথ্ধব্। কর 
ব্যানি মহাভাগ্র যহ্েন পৃথিবীপ্ষিত! হ 
উদ্তানি চাপ্যনুত্তশলি রাজন্ব্যাণ্যশে- 

বভঃ। হুগুগ্ালি পুলে কুর্ধযান্দনানাহ 

হিতকাম্যয়া ৪5 লীধকর্ষভকাকোলী, 

আমলক্যঃ পরূধকং। শালপণী পৃশ্রিপর্থ 
হুশাপদী তিখৈব চ £ মাধপর্থী চ নেনে হে 
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, শারিবে ছে বলাত্রয়ৎ ৷ বীর! শ্বসন্তী 

ৰৃষ্ীয়। বৃহতী কণ্টকাঁরিকা। ॥ ভূঙগী শৃঙ্গা- 
টকী দ্রোণী বর্ধাভূ্র্ভরেণুকা । মধুপরণী 
বিদার্ষযা ছে মহাক্ষুদ্র মহাতপা ॥ ধন্বনা! 

সহ দেবাহ্ব। কটুকৈরগুকং বিষং । পর্ণা- 

. শনীকস্ৃদ্বীক। ফন্তুরর্জুরয্তিকা ॥ শুক্রাতি- 

শুক্রকা শবার্ধ্যচ্ছত্রীতিচ্ছত্রবীরণাঃ 1 ক্ষ ॥ 

ইচ্গুরিস্কুবিকারাশ্চ ফাঁণিতাদ্যাশ্চ সত্তম ॥ 

িংহী চ সহদেবী চ বিশ্বেদেবাঁট জরযকৎ ॥ 

মধুকৎ পু্পকহ সাক্ষা শতগুণ মধুলিক1। 

শতাবরীমধুকে চ পিয়ালন্তালমেব চ ॥ 

আত্মগুপ্ত। কট্ফলাখ্য। দারদা রাজশীষিক! | 

বলাজসর্বপধন্যাকমৃষ্যপ্রোক্তা তথোৎকটা ॥ 

কালশাকৎ পন্মবীজৎ গোবন্দ্ী মধুবল্লিকা । 

লীতপাকী কুলিঙ্গাক্দী কাকজিহ্বোর" 

পত্রিকা॥ ই্ববারুত্রপুষৌ চোভে। গুপ্রারক- 

পুনর্মবে। কশেরুকা ভু কাশ্মীরী বিশ্ব- 

শানুককেশরহ॥ € ॥ শৃকধান্যানি সর্ববাণি 

শরীবধান্যানি যানি চ। ক্ষীবহ কৌন্ুহ তথা 

শুক্রহ মজ্ঞ। তৈলহৎ বস! দ্বতৎ ॥ নিকোঁ- 

চাভিযুকান্ফোটহ বাতামানারুমালকহ । 

এবমাদীনি চান্যনি বিজ্েয়ো দধুরো 

গণ ॥ রাজা সঞ্চিনুয়।ৎ সর্ববৎ পুবে নিরব 

শেষতঃ 1%। দাড়িমাস্রোতকা গ্রাশ্চ তিশ্ডিডী- 

কীগ্রবেতসহ ॥ ভব্যহ কর্কন্ধু নকুচখ কর- 

মর্দকরূষকহ ॥ বীলপুরককান্তীরৎ ালতী 
রাজবদ্ধুকং [ কৌটকদ্বযপর্ণানি ছয়ে রহ 
কষোরপি ॥ পারেবতহ নাগরকহ প্রাঈীলা- 

রুকমেব চ ₹ কপিথানলকী চুক্রহ ফলহ 

দস্তশগঠন্ক চা? জঙ্ছীরৎ লবশীতঞ্চ সৌবী- 
. ুষব্যঃ কিশিহী তথা ঘ বড়রা রো 

, বকতুষোদকে ॥ হুরারনঞ্চ মদ্যানি মণ 

তক্রদ্ধীনি চ। শুক্তানি চৈব মর্কাণি 

জেয়ানান্ণণং দ্বিজাঃ॥ এবমাঁদীনি মর্বাণি 

রাজ! সঞ্চিনুয়াৎ পুরে ॥%1 সৈদ্ধবো" 

ভিদপাটেয়পাক্যসাদুদ্ররৌমকহ | বুগা 

সৌবর্ছলবিটৎ বালকেয়ং যবাঘয়ংা 

উষক্ষারৎ কালভল্ম বিজ্ঞেয়ো লবণো 

গণঃ। এবমাদীনি সর্ববাণি রাজা সঞিনুয়াং 

পুরে ॥ ক ॥ পিপ্ললী পিপ্ললীমূলং চবা" 

চিত্রকনাগরং । কুঠেরকৎ সমরিচং শি 

ভল্লাতসর্ধপাঃ॥ কুষ্ঠীজমোদা। কিথিহীহিঙু 

মূলকধান্যকং ? কারবী কুধিিকাজাজাঃ 

সুমুখঃ কালমালিক! ॥ ফণিজ্ঝকোহিধ 

লগুনং ভূত্ৃণৎ নুরস্তথা | কায ? 

£স্থা চ হরিতালং মনঃশিলা ॥ অনৃতাচ 

রুদন্ভীচ রোহিমং বুছ্ুমৎ তথা। বচা 

এরগুকা ভীরহ শল্পকী হপুষা তথ ॥ সর্ব 

পিতানি দুত্রাণি প্রায়ে! হুরিতকানি চ। 

স্গরাণি চ মুলানি বগ্িখারিবিযাণি চ॥ 

কলানি চৈব চ তথা সুদ্মৈলা হি 

পত্রিকা । এবমাদীনি চান্যানি গণঃকটু 

নহজকঃ1 রাজ! সক্চিমুয়াদুর্গে প্রযহেন 

হৃপোভম ॥ ক] ঘুন্তচন্দহীবের $ 

মালকদারবঃ। হরিদ্রাদলকোপরহ রা 

মালববস্থকহ £ ুর্দাপটোলকটুকাদর্থি 

তবকৃপত্রকচ্চুরাঃ। কিরাতিতিজকহ শিং 

বিষাঢাতিবিষা তথা £ তালীশপত্রহ তার 

সপ্তপর্ণবিকহতাঃ। কাকোড় কো 

দাংসী পর্পউিহ অনযন্তিবা 1 রাত 



পুর ২৩৫৭ শুরগ্র 

ভূঙ্গরাজহ পতন্গী পরিপেলবহ ॥ - ছুষ্পর্শা 

গুরুণী কামা শ্যামাকহ গন্ধনাকুলী ) চতু- 

পপর্ণী,ব্যাত্রনথমদ্বক! 'চতুরছুলা ॥ রস্তা |. 
চৈন কুখাপুষ্পী, তারাস্ফোতা। হরেণুকা । 

, বেত্রাখ্রে। বেতসন্তম্বী বিষাণী লোহমগ্জনহ 1 

খাঁলতী কর্তিজ্তাখ্যা বিষাঙ্গী জিহ্বিক 

তথা পধ্যটঞ গুডূচী চ গণস্তিজ্তক- 

সংজ্কঃ ॥" এবমদীনি চান্যানি রাজ] 

সঞ্চিনুয়াৎ পুরে 1. % 1 অভয়ামলকে 

চোভে তথৈব চ বিভীতকং ॥ প্রিয় 
ধাতকীপুষ্পং ,মোচলোতার্ভুনাসনাঃ ॥ 

, 'অনস্তাত্্রী মুরানঙ্গা হ্যোনাকং কড্যলং 
তথা ॥ ভূর্রপত্রং শিলোন্তেদহ পাটলা পত্র- 

, লোমকৎ। জমঙ্গা ভ্রির্তাযুলং কাঁর্পাস! 

গৈরিকাগ্জনৎ 0 -বিদ্রমৎ সমধুচ্ছিষ্টং 

বুস্তীকাকুমুদোৎ্ণলং। নাখ্রোধোহুম্বরা- 
শ্বকিংশুকা, শিংশপা। শনী ॥ পিয়াল- 

পিলুকা শালশিরীষং পন্নকন্তথ! ! বিন" 

হঘিমন্থঃ প্রক্ষশ্চ শ্যামাকিযবকোদ্রবহ ॥ 

রান্রাদনং করীরঞ্চ ধান্যকপ্রিয়কৌ তথ। | | 

শাকোটাশোকবদরাহ  কদম্থখদিরছয়হ ॥ 

এমাৎ পত্রাণি সারাণি যুলানি কুহ্মানি 

চ। এবলাদীনি চীন্যালি কদায়াখ্যে। গণে! 

£ প্রযচ্ছেন নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ! সঞ্চি- 
নুয়াহ পুরে । ₹॥ কীটাশ্চ মারণে যোগ্যা 

ব্যন্গতায়ান্তঘৈর 5 বাতবুমাদুলার্সণাহ 
হুঙগপাসি তখৈব চ। ধা্যাণি পাথিবৈছুর্ষে 

ভানি বক্ষাদি ভারত £ বিষাণাস্ারণং 

কাধাহ শ্রযহ্েন মহীভুজ1 বিচিত্রাশ্চ 

গদা ঘাধ্যা বিষ্রশমনাতথা 8 রক্ষোহৃত- 
৬১ 

মতঃ 

পিশাচস্থাঃ পাপদ্থাহ পুগ্িবর্ধনাঃ। কলা- 
' ঘিদশ্চ গুরুষাঃ পুরে ধার্ধ্যাঃ শধইতঃ [গা 

ভীতান্ প্রমত্তান্ কুপিতান্ তখৈব চ 
বিমানিতান্। কুভূত্যান্ পাপশিলাহন্চ ন 

রাজা বাসয়েৎ পুরে বে 
পন্নৎ সমপ্রধাম্যৌষধিসংপ্রযুক্তৎ | বগিগ্- 

জনৈশ্চান্বিতমাবসেত রত স্গুপ্তং 

নৃপতিঃ ঘদৈব ॥ ইতি মাহস্থে রাঁজধর্টে, 

দুর্গসম্পভির্নাম ১৯১ অধ্যায়ঃ ॥ ** ॥ পুরে 

বর্ঘনীয়ানি যথা । পুরে হট্টপ্রতোলী চ 

পরিখতোরণধ্বজাঃ । প্রানাদাধ্বপ্রপারাম- 

বাপীবেশ্টাঃ সতী ত্বরী £ ইতি কবিকল্প- 

লত। [এর॥ অবশ্িউহ নগরশব্ডে ডুব্যহ ॥ 

পুর (পুং) গুগ্গনুঃ 1 ইত্যমরং ॥ পীত- 

বিন্টী। ইতি শব্দচন্রিক! | 

পুর [স্ব্য অগ্রতঃ। ইত্যমরঃখ প্রীচ্যাং 
দিশি। প্রথমে কালে ।পুরার্থে। অতীতে । 
ইতি তণ্টীকায়াং ভরতঃ এ 

পুরঃসরং (তরি) অগ্রগানী | ইত্যমবহ ঘ অন্য 

পর্য্যায়াঃ অগ্রেমরশজে ভ্রষ্ব্যাঃ [ 

পুরগ্রনঃ (পুহ) জীবঃ। যথা । পুরুষং পুর* 

প্রন বিদ্যাৎ বদ্ব্যনভ্যাত্রনঃ পুর্হ। একশ 

দবিত্রিচতুপ্পাদং বহুপাদমপাদকং £ ইতি 
- উরলাগবতে £'ক্দ্ধে ২৯ অধ্যায়ঃ ৫ 

পুরগ্রনী ত্র) বুদ্ধিঃঃ যখা। ন বিদান বয়হ 
সম্যক কহারহ পুরুবর্ষভ ॥ আয্নশ্চ 

পরহ্যাপি খোত্রৎ নাম চ হই কৃত 

রাজন অহীয়াঃ সর্রো তে সামাহশ্চ পুর 

স্লীহ 2 ০ 1 বু্বিহ্য শ্রমদাং বিদ্যান্সিমাহ- 

নিতি ঘহ স্কৃতহ। যাম মাধঠায় বেছে. এল 
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মাশ্রিত্য জপমাচরেশ ? ক ॥ যত্র গ্রামে 
জগেশুভ্ট্রী তত্র কৃম্দৎ বিচিন্তয়েৎ | 

গৌতমীয়ে ॥ পর্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণযা- 

রণ্যে নদীতটে। বদি কুর্ধ্যাৎ পুরশ্চর্ধ্যাং 
তত্র কুর্শৎ ন চিন্তয়ে॥ বিহুদূলাদাবপি 

কুর্চিত্ত। নাস্তি তছুক্তং বৈশষ্পায়ন- 
সংহিতায়াং। পুণ্যক্ষেত্রৎ গৃহী তীর্ঘৎ দেব- 

তয়তনৎ শভৎ ॥ নদীতিটরং তথা, সিন্ধু- 

ঙ্গমেহিতিমনোহরঃ ॥ পর্ববতস্ত .-গুহাঁ- 

শৈ্চৈব তথ! পর্ধবতমন্তকৎ | বিদ্বস্ূলৎ 

সমুদ্দরশ্চ বনমুদ্যানমেব চ পু এবু স্থানেকু 

বিপ্রেন্্র কুর্মচক্ৎ ন চিন্তয়েৎ। গ্রামে 
বা.যদি বা বাত্তো গৃহে তঞ্চ বিচি্ত- 
য়ে ॥ কু অথ পুরশ্চরণে ক্যাদিনিয়মঃ1 

- গৌঁতমীয়ে। পুরশ্চরণকৃ্ানত্রী ভক্ষযাভক্ষ্য 
বিচারয়েৎ। অন্যথা ভোজনাদ্দোষাহ 

"লিদ্বিহানলিঃ অরজীয়তে ॥ শস্তানঞচ অম- 

স্বীয়াং মন্ত্রসিদ্বিসসীহয়।। তন্মান্লিত্যং 

, প্রযত্বেন শস্তানাশি ভবেমরঃ ॥ অগন্ত্য- 

সহহিত্বয়াং 1 দধি ক্ষীরং স্বৃতহ গব্যৎ 

- এঁক্ষবং গুড়বর্জিদিতৎ | তিলাশ্চৈব স্তা 
মুদ্গাঃকন্দঃ কেসুকবর্জিলিতঃ ॥ নারিকেল 

ফলক্ৈব বদলী লবলী তথা ॥ আত্মমাম- 
ন্বকক্ষেব পনসব্ হরীতকী £ ত্রতীন্তরে 
প্রশত্তঞ্চ হবিষ্যং যন্ততে বুধৈঃ। ব্রতান্তর 
ইতি। হৈমন্তিকং সিতাস্থি্নৎ ধান্যহ 

যুগান্তিল। ববাঃ। কলার়কনুনীবার! 

বাস্তুকং হিলমোঁচিকা ৪..ফ্রিকা কাল- 
শাকঞ্চ যুলকহ কেসুকেতরৎ 1 লবণে 

নৈদ্ববসাুছে শব্যে চ দ্ষিনর্পিষী ৪ পয়ো- শশী শশা শীশ শীট শাক শশী শীশীট শা ীশীপেপশাতি পপিপশ 

- ইনুহৃতসারঞ্চ পননাভ্রহরীতকী। পিপ্ললী 

জীরককেব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিভী ॥ কদলী- 
লবলীধাত্রীফলান্যগুড়মৈক্ষবং 1 'অতৈল- 
পক, মুময়ো! হবিঘ্যাক্সং প্রচক্ষতে ॥ 

ভুঞ্জানে! বা হবিষ্যা্গং শাকৎ 'যাবকমেব 

বা? পয়ে!। যূলং ফলং বাপি যত্র তোপ" 

লভ্যতে ॥ রস্তাফলং তিন্ডিড়ীকৎ কমল! 

নাগরদকৎ 1 ফলান্যেতীনি ভোজ্যানি 

এত্যোইন্যানি বিবর্জয়েছ ॥ যতু যোখিনী- 

তন্দ্রে। চিঞ্চাঞ্চ নালিকাশাকৎ কলায়ং 

লবুচৎ তথা । কদন্বৎ নারিকেলঞ্চ ত্রতে 

কুম্বাগুকৎ -ত্যজেৎ॥ তু ভ্রতান্তরে 

বোধ্যৎ 1 চিঞ্চ তিন্ভিড়ী ॥ ক) অথ 

বর্জ্যানি। বিবর্জয়েন্মধু ক্ষারলবণৎ তৈল- 
মেব চ। তান্থুলং কাংব্যপান্রঞ্। দিবা” 

ভেোজনমেব চ॥ তথা। ক্ষারঞ্চ লবণং যাংনং 

গু্ভনৎ কাহব্যভোজনহ 1 নাষাঢুকীষসু 

হশ্চ কোদ্রবাংস্চণকানপি॥ অন্গৎ পধ্যু- 

" ষিতক্ষেব নিঃস্সেহৎ কীটগৃষিতৎ । রাঁমা- 
ভ্ভনচক্দ্িকায়ই 1 মৈথুন তৎকথালাপৎ 

তদোীঃ পরিবর্জয়েহ | থভুকীলহ বিনা 
মনত্ী সবস্্িয়ং নৈব গ্রচ্ছতি ? লবণঞ্চ পল- 
ধৈব ক্ষারং ক্ৌত্রিংরসান্তরহ। কৌটিল্যং 
ক্ষৌরমভ্যব্বমলিবেদিতভোজনহ ৪৮ অন" 
হলিতকৃত্যঞ্চ বর্জয়েন্মদ্রনাদিকৎ 151 

্্ায়াচ্চ পর্চগব্যেন কেবলামলকেন কা ৪ 

মন্দ্রভপ্তামপানীয়েহ আানাচ্নভেজনহ | 

কুর্ধ্যাদযথেোক্তকিধিনা ভ্রিসন্ধ্যং দেবতা, 
চ্চনহ ৪ অপবিভ্রকরে। অহ শিরিদি এ 

হতোহপি বা। প্রলপন্ গুজপেদহাবনাবহ 
চে 
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নিক্ষলমুচ্যতে | নারদীয়ে। মুছু সোষৎ 

স্থপকঞ্চ কুর্ধ্যাৈ লঘু ভোজনং | নেক্ছি- 

য্লাণাং যথা বৃদ্ধিত্তথা ভূগ্মীত দাঁধকঃ কা 

কুলার্ণবেইপি। যন্তান্রপানপুষ্াস্ুঃ কুরুতে 
ধর্দসক্চয়ং । অঙগদাতুঃ ফলস্যার্ধৎ .কর্ত, 

স্চার্দীৎ ন সংশয়ঃ ॥ তন্মাৎ সর্বপ্রযত্েন 
পরান্নৎ বর্য়ে স্থধীঃ 1 পুবশ্চরণকাঁলেষু 
সর্ধবকর্মা্ শাম্তবি ॥ জিহ্ব| দগ্ধা পরামেন 

করো দগ্ধ প্রতিগ্রহাৎ । পরন্রীভিন্রনো 
দগ্ধৎ কথৎ মিদ্ধিব্বরাননে ॥ & ॥ পরান্নং 

ভিক্ষিতেতরবিনয়ং | ভিক্ষায়াৎ তস্য 

স্বত্বোৎপাঁদাৎ। তথ! চ। বৈদিকাচার- 

সুক্তানাং শুচীনাং ভ্ীমতাং সতাহ | সঙ 

বুলন্থানজাতানাহ ভিক্ষাশী চাণ্রজন্মনাহ ॥ 

বিহায় বহিহ নহি বন্ধ কিধিত গ্রাহাং 

পরেভ্যঃ মতি মন্তবে চ। আসগ্তবে তীর্থ- 

বহির্ধিিশুদ্ধাৎ পর্বাতিরিজ্জে প্রতিগৃহ 
জপ্যাহ॥ তত্রাসমর্থোহুদিনহ বিশুদ্ধাৎ 

যাঁচেত যাঁবদ্দিনসাব্রকৈক্ষ্যহ | গৃহ্থাতি 
বাগাদধিকৎ ন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে কন 

শতৈরনুষ্য ঘর সরুডুচ্চরিতে শব্দে 

প্রণব সমুদ্রীরয়েহ । ত্রোঞ্জে পারশবে 

শন্দে প্রাপায়ামহ সরৃচ্চরেহ ৪ বহ্প্রলাদী 

বআচম্য হালাঙগানি ততো জপেহ | তে, 
হপ্যেবহ তথাস্পৃশস্ছানানাৎ স্পর্শনেন 

চ1 এবমাঁলীহশ্ড নিয়মান্ পুরশ্চরণক 

চ্চরেত পর বিহুত্রোনশিলালিবুক্তঃ কর্ম 
করোভি হহ ₹ জপার্চনাদিকহ জর্দা 

মপবিত্রহভিবেহ শ্রিগে॥ হজিনামিরকেশাছিত 

সখদৌদহ্যিসহযুতঃ ॥ হো ভপেভহ দহ 

ত্যাশু দেবতা গুপ্তিসংস্থিতা ॥ আলম্কাং 

জুন্তণৎ নিদ্রাৎ শ্ুতং নি্চীবনং ভযং। 

নীচালম্পর্শনহ কোঁপহ জপকালে বিব- 
- জয়ে 1 % 8 এবুক্তবিধানেন বিল্বং 

স্বরিতৎ বিনা । উক্তনঙ্্যৎ জপং বুর্যযাং 
পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ॥ দেবতাগুরমন্ত্রাণ 

মৈক্যৎ সম্ভাবয়ন্ ধিয়।! জপেদেকমনাঃ 

প্রাত:কালং মধ্যন্দিনাবধি ॥ যংমধায়া 

সমারব্ং তত কর্তব্যং দিনে দিনে। "যদি 

ৃনাধিকহ কুর্যযাৎ ভ্রতভ্রহ্টে। ভবেমরঃ। 

মুগযালায়াং। বহমত্্যয়। সমারকং ত১ 

জপ্তব্যং দিনে দিনে। নৃনাধিকং ন বর্তবা' 

মাসঘাপ্তৎ সদ! জপেহ ॥ প্রজপেদজ 

সধ্যায়াশ্চহুগ্তণজপৎ কলৌ | অগ্ 
ভ্রাপি। কৃতে জপপ্ত কল্লোকন্ত্রেতায়ঃ 

দ্বিগুণো। নতঃ | ছাপরে ত্রিগুণঃ ত্রোর্জ' 

স্চহ্গণজপ: কলো ॥ কুলার্ণবেহপি | 

ননাতিরিজকর্ধ্ণি ন ফলন্তি কদাচন। 

যথাবিশিক্তাহ্যের অহকর্ানি হত 
হি ৫ হৃশব্যা ্ষগরিহহ দেল 
মাচার্ানেবিভা 1 নিহ্যপুজা নিহালন 

দেবভাস্তিকীর্ভনহ 8 নিত্যাং ভিলিংনং 

সান কুা্রবিব্িনহ | নৈমিভিতার্টল 
কৈ বিশ্বাসো গুক্রবেসগ়োহ | ভপরনিরা 

ছাদশৈতে ধর্াঃ আার্সুসিজিগাঃ £ ০1 

হশৃহপতিতত্রান্যনান্তিকোদিন্ভাঙাহ। 
অপহ্যাষরণহ ভিক্মজারণৃহ পরিষ্িযেহ ॥ 

সঙ্যেনাপি ন ভাঙ্কেত জপহোার্জল 
দিহু । বন্থান্র্ঠিতহ সর্দহ ভঙ্গের 

নিরর্থকহর পুরশ্চরপকাঁলে হু দি স্যাছিা 
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সৃতকহ। তথা চ কৃতসঙ্কলো। ব্রতৎ নৈব 
পরিত্যজেত 1] যোগিনীহৃদয়ে ৷ শয়ীত 

কুশশয্যায়াৎ শুচিবন্ত্রধরঃ সদা | প্রত্যহ 

ক্ষালয়েৎ শধ্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেহ॥ 
অসত্যভাঁষণৎ বাঁচৎ কুটিলাং পরিবর্্- 

য়ে। বর্জয়েদগীতবাদ্যাদিশ্রবণং নৃত্য- |" 
দর্শনং |] অভ্যন্গৎ গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণ- 

মেব চ। ত্যজেছুষেখদকন্নানমন্যদেবপ্রপৃ- 

জনহ ॥ তত্রেব। নৈকবাঁদ। জপেন্সন্ত্রৎ 
বহুবাসাকুলোহপি বা ॥ %8 বৈশম্পায়ন- 

,সংহিতায়াং। বিপর্ধ্যাং ন. কুর্ধ্াচ্চ 

কদাচিদপি যোঁহতঃ। উপর্ধ্যধো বহির্বন্ত্ে 

পুরম্চরণকৃন্ধরঃ ॥ *% ॥ পতিতা নামস্ত্য- 
জানাৎ দর্শনে ভাষণে শ্রুতে | ক্ুতেহধো- 

বাঁরুগমনে ভুভ্তণে জপমুৎস্থজেৎ ॥- তথা 
ত্য চ তহ্গ্রাপ্জে।. প্রাণায়ামৎ ষড়ম্নকৎ। 

কৃত্বা সম্যক জপেৎ শেষং যদ্বা বৃর্ধ্যাদি- 
দর্শনং ॥ আদিশবাদহ্ছিং ভ্রাহ্মণঞ্চ | % 1 

ন্দ্ান্তরে । মনঃনহহরণং শৌচৎ মৌনহ 
মন্তার্থচিন্তনং 1 অবাগ্রত্মনির্বেদো জপ- 

সম্পত্তিহেতবঃ ॥ ক্ষ ॥ উক্কীশী কঞ্চুকী নগ্রো 
যুক্তকেশো৷ গণাতৃতঃ ॥ অপবিত্রকরো- 
হশুদ্ধঃ প্রলপন্ন জপেঞ্ড ক্ষচি ॥ অনাসনঃ 

শয়ানো বা গচ্ছন্ভূপ্জান এব বা। অপ্রা- 
ন্বতৌ করো কৃহা শিরম! প্রাৃতোহপি 
বা ॥ চিন্তাব্যাকুলচিত্তে বা! ক্কুকো ভ্রান্তঃ 

স্কুধাস্িতঃ| রথ্যায়ামশিবস্থানে ন জপে- 
ভ্বিমিরালয়ে ॥ উপনৈদ্গুঢ়পাদো ব1 যান- 

শধ্যাগতোহপি বা। প্রদাধ্য ন জপেং 
পাঁদাধুংকটানন এব চ | ন যজ্রকাষ্ঠে |" 

হি 

পাষাণে ন ভূমে। নাঁনে “স্থিতঃ॥ *্॥ 
তথা ॥. মার্জার কুক্ুটৎ ক্রৌঞ্চৎ শ্বনিৎ 
শূদ্রং কপিহ খরৎ । দৃষ্টরচম্য জপে্ু শেষং 

- স্পৃষ্ী স্ানৎ' বিবীয়তে ॥ সর্বত্র 'জপে 
ত্বয়ৎ নিয়ম '॥ ক ॥ মানলে ভু নিয়মে 
নাক্ত্েব। তথ! চ। অশুচিববা শুচিব্বাগি 

হ্তিষ্ঠন্ ন্বপন্নপি | মন্ত্রেশরণো 
বিদ্বান মননৈব দ্দাভাসেৎ। ন দোষে! 
মানসে জাঁপ্যে সর্বদেশেইপি সর্ববদা | 
শ্যামাদিজপে তু ততনম্মন্ে বিশেবে! 

বক্তব্যঃ কচ ॥ জপফলমাহ খিবধর্মে | 

জপনিষ্ঠো  দ্বিজশ্রেষ্ঠোইথিলধজ্বকলং 
লভেৎ | সর্ধ্বেষামেব বজ্ঞানাং জায়তে- 

ইসৌ। মহাফলঃ ॥ জপেন দেবতা নিত্যং 
স্ুযমানা প্রসীদতি | প্রসন্না বিপুলান্ 
কামান্ দদ্যানুক্তিঞ্চ শাশ্বতীহ ॥ পাদ্মে। 

বক্ষরক্ষঃপিপাচাশ্চ খ্রহাঃ সর্পাশ্চ ভীষণাঃ। 

জাপিনৎ নোপনসর্পন্তি ভয়ভীতাঃ সম- 

স্ততঃ ॥ ক পান্সনারদীয়য়োঃ। যাবভ্তঃ 

কন্দ্যজ্ঞঃ স্যুঃ প্রদিষ্টানি তপাংসি চ। 

সর্বে তে জপযজ্স্য কলাং নাহন্তি 

ষোড়শীং ॥ মাহায্্যং বাঁচিকস্যৈতজ্জপ- 
বজ্ঞদ্য কীভিতৎ | তম্মাচ্ছতগডণোপাহশ্ুঃ 
সহতো মানমঃ স্ৃতঃ ॥ ক ॥ তথা তন্ত্র! 

মানসঃ নিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাহ 
শুকঃ | বাচিকে। মারণে চৈব প্রশস্ত! 
জপ ইঈরিতঃঘক গৌতশীয়ে । শক্যা-ত্রিস- 

বনৎ আবানমন্থ! বিঃ সরৃচ্চ বা। ত্রিসন্ধ্যহ 
প্রজপেন্ম্রৎ পুঁজনৎ. তৎসমহ ভবেহ ॥ 

সঙ্কাত্রয়ে পুজাহহাজ্্পমফটোততরশতহ 
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ইত্যর্ঘ॥ ক ॥. একদা বা ভবে পুজা ন 
জপেৎ পৃজনৎ বিনা । জপান্তে বা ভবে 

পুজা পুজান্তে বা জপেন্মন্ৎ ॥ প্রাতিঃ 
কালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি 1 মধ্য- 

ন্দিনুবধীতি ন নিয়মপরৎ, কিস্বৃধিককাল- 

ব্যবচ্ছেদপরৎ । অন্যথা 'তৎসময়জপ- 

নিয়মে কদাচিৎ জিহ্বায়। জীড্যাজাড্যেন 

.বা -প্রতিনিয়তদিবসীয়জপসজ্থযায়াপুর্ণত্ে 
অধিকত্তে বা নিয়মভঙ্গত স্যাৎ, | ॥ 

মন্ঃ সহহ্ৃত্য বিবয়াশ্মাক্লার্থগতমানসঃ। ন 

ন্রুতৎ ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকপৎক্তি- 

বু ॥ কক 0 জপঃ হযাদক্ষরাৰৃভিশ্মানসো- 

পাংগুবাচিকৈঃ । ধিয়া যদক্দরঅরেধীৎ বর্ণ, 
স্বরপদীত্মিকীং ॥ উচ্চরেদর্থপুদ্দিশ্য মানসঃ 
স জগঃ স্মৃতঃ ॥ মন্ত্রনির্ণয়ে 1 মানসং মন্্র- 
বণন্ চিন্তনৎ মনন: স্মৃতঃ। জিহ্বোষ্ঠো। 
চালয়ে কিঞিদ্দেবতাগতমানিসঃ ॥ কিঞ্ি 

শ্রবণযোগ্যঃ স্যাৎ উপাংশুঃ স জপঃ 

স্ৃতঃ ॥ সন্ত্রযুচ্চারমেছাচা বাঁচিকঃ স 

জপ: ম্মৃতঃ ॥ উচ্চৈর্পাদ্ধিশিক্টঃ স্তাছু- 

পাহগ্র্দিশভিগ্ডণৈহ। জিহবাজপঃ শতশুণঃ 

সহতো। মাননঃ স্ৃতঃ ৪ গ্রকারাস্তরহ 

নিজকর্ণাগোচরো' যে মানমঃ স জপঃ 
স্ৃতঃ । উপাংশুরিজকর্ণম্য গোচরঃ সঃ 
প্রকীতিতঃ॥ নিগদস্থ জনৈর্বেদ্যভ্িবিধোইয়ং 

জপহস্মৃতঃ 1 5 তস্তান্তন্ধে। উ্ৈর্ঘপো 

হধমহ প্রো উপাহশুর্ধ্যঘহ শ্লতঃ। 

উভমে। সানসো। দেবি হিবিধঃ কথিডো। 
জপ ঘ ক জিহবজেপত্ত। মি 

স্ বিল্েদঃ কেবল ভিহযে বুখৈরিতি জা. 

১০ ৯০ 

অতিবিলম্বাতিশীপ্রজপে দোঁষসাঁহ। অতি 

হনব! ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো. বহ্ক্ষযঃ। 

অক্ষরাক্ষরনংযুক্তৎ জপেশ্মৌভিকহাব, 
বহ॥ কু ॥ মনসা যঃ স্মরেৎ ভোতং 

বচস। বা! মনুং জপেৎ। উভয়ং- নিক্ষলং 

বাতি ভিন্নভাখোদকৎ যথা ক] গৌভ 

মীযে। পশুভাবে স্থিত মন্ত্রাঃ -কেবনা 

বর্ণরূপিণঃ ৷ সৌহ্মধ্বন্যুচ্চরিতাঃ প্রভু 
প্রাুবন্তি তে ॥ %] পাদনারদীয়য়েঃ। 

মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছন্তে। , প্রোতানি পরি 

ভাবয়েৎ। তাঁমেব পরমব্যোি পরাস্ত 

হহিতে ॥ দর্শরত্যাত্মিসন্তাবং পৃজাহোমা' 

দিভিবিবনেতি | গৌতমীয়ে দার, 

পটলে । বুলমন্্রৎ প্রাণবুদ্ধাা ঘুহদারুণ' 
দেশকে 1 মন্ত্রার্থৎ তস্য চৈতন্য জীবং 

ধ্যাস্বা পুনঃ পুনঃ ॥ | কুলাবেহগি। 

মনোহন্যত্র শিবোইন্াত্র শক্তিরন্যত্ 

মারুতঃ। ন গিদ্ধযতি বরারোছে কল্পকোরি 

শতৈরপি ॥ ক ॥ জাতমৃতকমাদে। ব্যাদনে 
চ ঘুতসৃতকং। সৃতকদয়সংযুজো থে 
মন্ত্র সন সিদ্ধতি ঘ গুরোস্তত্রহিতং 
হ্কহা মন্ত্র বাবজ্ডপেদ্িয়া] নৃতকহর 

নিশ্দুজইস অন্ত্রঃসর্বসিদ্ধিদঃ£ জাতমূতক' 

মাদ স্যান্যতসৃতকনন্ততঃ 1 দূতক 
ছয়নির্দুক্তে! সন্্ুঃ সিদ্ধাতি নানাধা 
তন্রৈব | তন্ান্দেবি প্রয়ঙ্ছেন আরবে 
পুটিতৎ ননুহ 1 অঙ্টোভরশতৎ বাপি 
বপ্তবারহ ভপালিতঃ ॥ পান্ডে চতখা 

হু চছু্দর্গকলাশয়ে & তত্ব 1 
তরহ্গবীজহ মন্দা চাদ্ন্ডে পরনেস্রি ( 
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সপ্তবারং জপেম্মন্রং সুতকদয়দুক্তয়ে | 

মন্্রার্থ, মন্ত্রচৈতম্যৎ বোনিযুদ্রাংন বেত্তি 
যঃ। শতকোটিজপেনাপি তন্ত সিদ্ধির্ন 
জায়তে ॥ লুপ্তবীজাম্চ যে সন্দ্া ন দাস্তন্তি 

লহ পরিয়ে । মন্ত্রাশ্মৈতহ্যসহিতাঃ সর্ব 
সিদ্ধিকরাঃ ব্তৃতাঃ ॥ চৈতন্যরহিত মন্ত্রাঃ 

প্রোক্তা বর্ণাম্্ব কেবলৎ ! ফলং নৈব 

- প্রযচ্ছত্তি লক্ষকোরটিজপৈরপি ॥ মন্রো- 
. চ্চাঁরে কৃতে যাদক্ স্বরূপং প্রথমৎ ভবেং। 

শতে সহত্রে লক্ষে বা কোটিজাপে ন 
* তৎফলহ ॥ হৃদয়ে গ্রস্থিভেদ্চ সর্ধবাবয়ব- 

বর্ধনং। আনন্দাঞণি পুলকো। দেহাবেশই 
হুলেশ্বরি ॥ গদগদোক্তডিশ্চ সহসা জায়তে 

- আান্র ংশয়ত | সকৃছুচ্চরিত্রেহপ্যেবহ মন্ত্রে 

চৈতন্মমংযুতে [ দৃশ্যন্তে প্রত্যযা! বত্র 
পারম্পর্ধহ তছুচ্যতে 1 % ॥ মাসমাত্রৎ 

জপেন্মন্্রং ছুতলিপ্যা তু নংপুটৎ । 
করমোতক্রমাৎ সহজ্ঞ্চ ত্য মিদ্ধো ভবে" 

'স্মন্থঃ॥ তত্র ভুতলিপিঃ। পঞ্চ হুস্বাঃ 

সন্দিবর্ণ, বব্সিজলচ্রত $ আন্ত 

মাদাহ দ্বিতীয়ঞ্চ চতুর্থৎ মধ্যমহ ভ্রসাহ ॥ 

পঞ্ষবর্থ্ষর!ণি স্থ্যর্ববান্তশ্বেতেন্ুভিঃ সহ। 

এষা ভূতলিপিঃ প্রোক্তা দ্বিচতারিংশ- 

দক্ষবৈঃ [ মন্ত্ন্থ। অইউখধ১এএ ও 
উহযরবলউকখঘগঞ্চছবজ 

ণটঠঢভনতথধদগপফভবশ 

যমাঃ। দতঃ গরহ মন্্রযুচারা গুনঃ 

জ্রমেণেেখাহ £ ৮2 গোতমীয়ে। এবহ 

জপ পুরা হৃদ্ধা তেজোরপহ সবর্পয়েহ। 

দেল দক্ষিণে হন্ডে বুপুপ্পার্যবারিভিউহ 

ঢ 

অফলং' তদ্দিভাব্যৈবৎ প্রাণায়ামং সমা- 

চরে |, জগন্যাদৌ। জপান্তে চ ভ্রিতয়ং 
ত্রিতয়ং চরে ॥ 0 শক্তিবিষয়ে দেব্যা 

বামহত্তে । তথা চ। এবং জপুং পুরা 

কৃত গম্ধাক্ষতকুশোদকৈ:। জপং সম- 
পঁয়েদেব্যা বামহণ্ডে বিচক্ষণঃ ॥ ₹ ॥ 

জপান্তে . প্রত্যহ মন্ত্রী হোময়েতদ্দশাং- 
শতঃ। তর্পবঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্বদ্শাংশতো। " 

মুনে 1 প্রত্যহৎ ভোজয়েছিপ্রান্ ন্যুনা- 

ধিকপ্রশান্তয়ে, । অথবা সর্ববপূত্তে+ চ 

হোসাদিকমথাচরেৎ ॥ সম্পূর্ণায়াং প্রতি- 
জ্ঞায়াং তর্পনাদিকমাচরেৎ॥ দুগুমালায়াৎ। 

যন্ত যাবান্ ভপঃ প্রোক্ন্তাদশাহশমনুত 

ক্রযাৎ ॥ তত্তদ্রুব্যৈর্জপস্তান্তে হোম 
কুর্যযদ্িনে দিনে ॥ ক ॥ জপসগ্থ্যায়াং 

বিশেষমাহ মুগুমালায়াং। নাক্ষতৈরত্ত- 
পর্ধৈর্ব। ন ধান্যের্নচ পুঙ্পকৈঃ1 ন চন্দনৈ- 
শ্বৃভিকয়া জপসধ্্যান্ত কারয়েৎ॥ লাক্ষা- 
কুমদসিন্দুরং গোময়ঞ্চ  করীষকং | 

বৈলোভ্য গুটিকা কৃতা! ভপসন্থ্যংহ্ত 
কারয়ে 10 পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াঞ্। 

ততো জপদশ্হশেন হোমং কুধ্যাদ্দিনে 

দিনে । অথব! লক্ষসন্যায়াহ পূর্ণায়াং 

হোমমাচরেহ চুদ তথা । হোদাদ্যশত্তে 
চ সনহকুমারীয়ে। যদবদঙ্গং ভবেম্ুগনৎ 
তৎসথ্যাঘিগুণো জপ্ঃ। হোমাভাবে জপ 

কার্যো হোলসঙ্াচতুখণিঃ ৮ বিপ্রাণাং 
ক্ষততিয়াণাঞ্চ  রসসন্যাগুণঃ শ্ৃতঃ 
বৈশ্যানাহ বহৃদহ্যাবমেযাহ ভ্রীণাময়হ 
বিতিঃ ছ বং বর্ণযাভিতঃ শত আচ তা 
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বিবিষ্করেহ। অনাজিতস্থা শুড্রন্ত দিকৃ- 

'সষ্যাকঃ সমীরিতঃ। শৃদ্ষ্ত বিপ্রভৃত্যন্ত 

ততপত্ত্যাঃ সদূশো। জগহ-॥ ক ॥ অত্রা" 

প্যশক্তশ্চে' যোগিনীহদয়ে ॥ হোমকর্্- 

প্যশক্তানাহ' বিপ্রাণাৎ দ্বিগুণো জপঃ। 

ইতরেষান্ত বর্ণানাং ত্রিগুগাঁদিঃ সমীরিত। 

ত্রিগুণাদিঃ হোমসন্থ্যাত্রিগুণজপঃ ক্ষভি- 

য়েণ কার্ধ্যঃ | বৈশ্যেন ' চতুর্গণহ ॥ শৃদ্েণ 

, পঞ্চগুণঃ। তদুক্তৎ কুলার্ণবে | যদযদঙ্গং 

বিহীন স্যাৎ তৎসঙ্যাদিগুণে; জপঃ। 

কুব্কীতি ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসথ্যৎ দ্িজা- 

দয়ঃ॥ এতেন স্্রশুদ্রাণাং হোমাধিকারঃ। 

তথা চ। বণিজামর্ধশশাঙ্ককোণহ ত্য 

ভবতি শৃন্রোণাং। ইতি নাগভট্টনিবন্ধে। 

শৃড্রোণাৎ ত্যত্রমিতি কুগুপ্রকরণে সার" 

দাঁয়াৎ ॥কথ। ভ্্রীণাহ হোমাধিকারশ্চ তত্র। 

লাজৈত্ত্রিধুরোপেতৈরহীমহ কন্যাথ প্রঘ- 

চছতি। অনেন বিধিন! কন্যা বরমাপ্পেতি 

বাঞ্ছিতৎ ॥ অতঃ ভ্ত্রীণাৎ হোমাধিকারঃ | 

তচ্চ ত্রা্গণদ্বারা 1 তথা চ তজ্ে। 

'ওঙ্কারোচ্চারণাদ্ধোনাৎ শাল গ্রাসশিলার্চ- 

নাহ । ব্রা্মীগমনাঁচ্চৈব শুড্রশ্চা গালতা 

ত্রজেহা ইতি সাক্ষানিষেধাৎ। তথা ভ্্রীণা- 

মপি সর্ববৈধিককর্ম্দহ শুদ্রহুল্যহপ্রতি- 

াদনাশ 1 স্্রীশূড্রকরসংস্পর্শে। বজপাত 

সমো যম 1 ইতি "ভগবদ্ধচনাচ্চ । তথা চ 

নীরায়ণকলে 1! অক্টাক্ষরো মহাসিত্ত্ঃ 

" সপ্তার্ঘঃ শৃদ্রযোধিভোঃ। প্রণবাদিশ্চ যো 
মন্ত্র নস্ত্রীশৃদ্রে প্রশস্ততে ॥ ইন্তি সর্বত্র 

থা শুজ্বদ্যবহারঃ ॥ ০৪. শৃড্রন্তাপি 

স্বকর্তৃকহোমহ। তথা চ বারাহীতত্ত্রে। 

যদি কামী 'ভবত্যেব শৃর্দোহপি হোম" 

কর্মনি। বহ্ছিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদযান্তে 
ন হোয়ে ॥ ক ॥ সর্ববেষাৎ বা দিগুণো 

জপঃ। তথা চ বাশিষ্ঠে। যদ্যদঙ্গং বিহী- 

য়েত তৎসথ্যাছিগুণে! জপঃ ॥ কর্তব্য 

শ্চান্রসিদ্যর্থৎ তদশক্তেন ভক্তিতঃ॥ ন 

চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিউম বাপুযা। 

বিগ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গৎ সাঙ্গহ ভবে 

ফ্রবহ ॥ যত্র ভূঙ্ক্তে ছিজস্তব্মাভত্র ভুঙ্ 

হরিং স্বয়ং । তথা! অগন্ত্যসহহিতায়াং ৷ 

যদি হোমেহপ্যশক্তঃ স্যাঁৎ পুজীয়াং তর্পণে' 

হপি ব|। তাবৎসখ্যজপেনৈব ্রাহ্মণাবা" 

ধনেন 'চ॥ ভবেদঙ্দ্যেনৈব পুরশ্চরণ* 

মার্ধয বৈ? ক্। বীরতত্্ে | নিয়ম: পুরুষে 

বেয়ো ন যোযিৎস কথঞচন। ন নাগে। 

বোধিতানত্র ন ধ্যানং ন চ পুর্ন ॥ 

কেবল জপমাত্রেণ সন্্রাঃ, শিশ্ন 

যোবিতাৎ। ততশ্চ। গুরবে দৃক্ষিণাং 

দদ্যাৎ ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ | গর 

সন্তেষমাত্রেণ মন্দ্রসিদ্ধির্ভবেহ প্রুব ৪ 

তথ। চ যোগিনীহৃদয়ে ॥ গুরোরজাবে 

পুজায় তৎপক্ক্য বা নিবেদয়েৎ। তয়ো" 

বলভাবে দেবেশি ত্রাঙ্গণেত্যো নিবেদয়েন 

সম্যকৃমিদ্ধৈকমন্তরহ পঞ্ষাঙ্গোপাননেনচ। 

সর্ষে অন্্রাশ্চ সিদ্ধযস্তি হৎপ্রসাদাত 
কুলে 

শ্বরি ৫ গুরুসুলনিদহ অর্কানিহ্যাহনতর 

বেদিনঃ 1 একগ্রামে দিতো নিতা হা 

বন্দেত বৈ গুরুহ ৪ শুরুরেব পরহ প্রশ্ন 

তক্মাদাদে তথঙ্ছয়েহ । তদন্তে নহতীহ 
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পুজীৎ কু্যাৎ সাধকসভ্মঃ ॥ জৃভাষি নীং 
কুমারীঞ্চ ভূষণৈরপি ভূষয়েহ। মিষ্টান্ন 
বহুশঃ কার্ধ্যহ ভূপ্তীত বন্ধুভিঃ সহ 1 এবহ 
নিদ্ধমনুর্দন্্রী নাধয়েৎ সকলেপ্দ্তান্ 1 

অথ গ্রহণপুরশ্চরণং ॥ 

তন্ত্রে। অথবান্যপ্রকারেণু পুর্রশ্চরণমুচ্যতে। 

শ্রহণেহর্কম্য চেন্দোর্ববা শুচিঃ পুর্ববযুপো- 

ফিতঃ॥ নদ্যাং সহুদ্রগাষিন্তাৎ নাভিমাত্রো" 

দকে হ্ছিতঃ | স্পূর্ণাছিযুক্তি পর্যন্ত জপে- 

্মন্্রমনন্যীঃ ॥%॥ যদি নক্রাদিদৃষিত! 
নদী ভবতি তদ! যহ কর্তব্যৎ তদাহ ক্ুদ্র- 

ধামলে । অপি শুদ্ধোদকৈঃ স্লাস্বা শুচে৷ 
দেশে নমাহিতঃ | গ্রানাদিমুক্তিপর্ধ্যন্তং 

জপেন্মত্্রমনন্যধীঃ ॥ ইতি কৃত্বা৷ ন সন্দেহো 
জপস্ত 'ফলভাগ্ভবেশ॥ নদ্যভাবে। বা 

পুখ্যোদকৈঃ স্সাত্া শুচিঃ পূর্ববসুপোধিতঃ ॥ 
গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তৎ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ1 ক 

_ উপবাসাসদর্থে তু তীত্রৈব। অথবাস্থপ্রকা- 
ব্েণ পৌবশ্চারণিকো! বিধিঃ | চন্দসূর্ধ্যোপ- 
রাগে চ লহ, প্রযতমানসহ ৫ ব্পর্শ 

-নাদিবিমোক্ষান্তং-জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। 
জপাদ্দশাংশতো! হোম তথা হোমাতু 

তর্পণং | এবং কৃত! তু মন্ত্রস্য জায়তে 

- সিদ্ধিরুত্তমা ॥ ক ॥ গোপালমন্ত্রতর্পণে তু 
হোমসমসগ্থ্যত্বং যথা । ইহ গোপাল- 
অন্ত্রদ্য তর্পনহ হোমসথ্যয়া॥ বর্ণানামিহ 
অর্ধেষামিত্যাগমবিদো বিছুঃ॥ দৃষটুা সাত! 
হৃসক্কল্ল্য বিমোক্ষান্তহ জপঞ্চরেহ। তাবদ্- 

মজ্ঞাদিকং কুর্ধ্যাৎ গ্রহণান্তে শুচিঃ 

পুমান্র এবং অপাস্ম্রলিদধির্উবত্যেব ন 
ভাত 

সংশয়! ক্ষ । গ্রহণে জপ আবশ্বাকত্বৎ 

" শ্রদ্ধিদেরনুরোধেন বদি জপ্যং ত্যজে- 

£| অভবেদেবতাকোহী পিতৃন্ সপ্ত নয়- 
ত্যধঃ ॥ ইভি সনতকুমারীয়বচনাু। বন্ত্- 

তন্ত আরব্বপুরশ্চরণবিষয়মিদং। তথাহি। 
আরছ্ে 'পুব্লশ্চরণে যদি চ গ্রহণং ভবে 

তদ। শ্রাদ্ধাদ্যনুরোধেন জপং ন ত্যজেহৎ। 

এবং রান্রাবপি পুরশ্চরণবিশেষে বোদ্ধবাহ। 

ইতি সর্বসনগ্রীসহ ॥ ক্ষ ॥ যোগিনীহৃদযে। 
কল্পোক্তবিধিনা মন্ত্রী কৃর্যযাদ্ধোমাদিক- 

স্ততঃ। অথব! তদ্ঘশাংশেন হোমাদীহশ্চ 

সমাঁচবেৎ ॥ তথ|। অনন্তরৎ দশাংশেন 

ক্রমাদ্ধোমাদ্িকঞ্চরেৎ। তদন্তে মহতী 
-পুজাৎ কুর্ধ্যাদূত্রাঙ্গণভোজনং ॥ ততো! 
মন্্রস্ত সিদ্ধযর্থং গুরুং সম্পুজ্য তোষয়েৎ | 

এবঞ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবত! চ প্রসী- 

দতি ॥ %॥ অত্র ব্রাহ্মণভোজনমাবশ্যক- 

মেব। সর্ববথা ভোজয়েছিপ্রান্ কৃতসাঙ্ত্ব- 

সিদ্ধয়ে। বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যলং সাঙ্গৎ 

ভবেদ্ঞ্রবং  ক্রিয়াারে। দীক্ষাহীন্াশ্ 
পশুন্ যস্ত ভোজয়েছা স্বমন্দিরে | সযাতি 
পরমেশানি নরকানেকবিংশতিং॥ এবং যঃ 

কুরুতে দেবি পুরশ্চরণকং পরিয়ে । সর্বব- 

পাপবিনিন্ধুক্তো দেবীসায়ুজ্যমাপুয়াৎ £ক 
ষদ্যপি পুরম্চরণপদহ পঞ্চাঙ্গপরং 1 তথ! 

চ। জপহোমৌ তর্পপধাভিষেকো বিপ্র- 
ভোজনং | পঞ্চালোপাসনহৎ লোকে 

পুরশ্চরণমুচ্াতে ঢ. তথাপি গ্রহণাদে 
, পুরশ্চরণপদহ গৌঁণৎ ভ্রপমাত্রপবহ ॥ 

নর্যযোদয়ং সমারহ্য যাবৎ সুর্য্যোদয়ান্তরৎ 
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ঃ 

ইত্যাদে। তথাদর্শনাৎ তত্র, ' হোমাদে- 

বরভাবা। তহি কথং শ্রহণপুরশ্চরণে 

হোমাদি ইভি চে বচনাদেব। ন চ পুর- 
শ্চরণন্ পঞ্চাঙ্গত্বাৎ সর্বত্র তদেব স্তা- 

দিতি-বাচ্যৎ। গ্রহণে পুনস্তদ্বিধানমনর্থকং 

স্াৎ। কিঞ্। গ্রহণে হোমাদিনিয়মাৎ নান্যত্র 

হোমাদিঃ। গ্রহণপুরশ্চরণে হোমাদিবিধাঁ- 

নস্ত প্রকৃতীভূতপধ্ণ্গপুরশ্চরণতুল্যতা- 
বোধনায় ।॥. অতএব শ্রহণে পর্গঙ্গ- 

স্বরূপপুর্রশ্চরণে -কৃতে বুখ্প্রয়োগে 
- ইপ্যধিকার ইতি প্রকটাকৃতৎ। তদক- 

'. রূণে পুনঃ কেবলজপনাত্রপুরশ্চরণে কৃতে 
নাধিকার ইতি সর্বসম্মতমিতি ॥ ক ॥ 

পুরশ্চরণকালস্ত,বারাহীয়ে। চন্দ্রতারানু- 
কুলে চ শুক পক্ষে শুভেহহনি। আর- 
ভেত পুবশ্চধ্যাৎ হরো স্থণ্ডে ন চাচ- 
বে ॥ % ॥ গ্রতিপ্রসবহং | কুদ্রবামলে ॥ 

কাত্তিকাশ্বিনবৈশাখযাঘেহথ মার্গশীর্বকে | 

ফান্তনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চধ্য। প্রশ- 

স্যতে!ঞ্চ! গ্রস্তাস্তে গ্রস্তোদয়ে চ দীক্ষাপুর- 

শ্চরণয়োর্নিষেধযাহ তন্দ্ান্তরে | শ্রস্তান্তে 
হবদিতে নৈব কুর্্যাদ্দীক্ষাং জপহ পরিয়ে । 

“ক্কুতে নাশো। 'ভবেদাশড আম়ুঃপ্রীন্ত- 

সুল্পদাহ ৪ হু 

অথ পুবশ্চরণপ্রয়োগঃ | 

তত্র তাবৎ ভুমেং পরিগ্রহং কুহা পুব- 

স্চরণপ্রাক্ তৃতীয়দিবমে ক্ষৌরাদিকহ 
বিধায় বেদিকায়াশ্চহুদ্দিক্ক ক্রোশহ 

কোশদ্বয়ং বা ক্ষেত্রং চতুর আহা- 

-রাদিবিহাতার্ধং পরিকল্প্য তত্র বুশ্দচক্রানু- 

রূপং মগ্ডলৎ বিধায় একভজং কুরধ্যাৎ। 

ততঃ পরদিনে 'ক্লানাদিকং বিধায় শপ 

সন্ বেদিকায়াশ্চতুদ্দিক্ষু অশ্বখোডুহ্ব 

পরক্ষাণামন্যতমস্ত বিতস্তিমাত্রান্ দশ কীল" 

কান্। ওম্ নমঃ সুদর্শনায় অন্ত্রায় ফড়িতি' 

মন্ত্রেণাক্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতান্ বেদিকাধা 

দশবিস্ষু। ওম্ যে চাত্র বিস্লকর্তারো। ভুবি 
দিব্যস্তরীক্ষগাঃ | বি্বভুতাশ্চ যে চান্যে 

মম মন্্রম্ত সিদ্ধিযু ॥ ময়ৈতৎ কীলিতং 

ক্ষেত্রং পবিত্যজ্য বিদূরতঃ। অপমপন্ত 
তে সর্ধে নির্বিগ্রৎ মিদ্ধিরস্ত মে॥ ইন্স' 

নেন নিখন্য তেষু ওম্ 'নগঃ হথার্শনায 
অন্তরায় ফড়িতিমন্্রেণান্ত্রং সংপুজ্য পূর্বাদি' 
ক্রমেণ ইন্দ্রাদিলোকপালান্ পুজয়েৎ। 

তদঘথ| । ওম্ ভূর্বঃস্বরি্রলোকপাল 
ইহাগচ্ছ ইত্যাবাহ্ পঞ্চোপচারৈরন্যাংশ্চ 
পুঁজয়েু। তথা চ দুগমালায়াহ। গুণ? 

ক্ষেত্রাদিকং গন্বা কু্যযাডুমেঃ পরিহং | 

তথা হমুবদন্্রহ্ত পুরশ্চরণসিছযে । 

ময়েয়ং গৃহতে ভূমিন্দন্ত্ হয়ং লিধ্যতা- 

মিতি কম তথা | শ্রামে ক্রোশমিতং 

স্থান নদ্যাদে স্বেচছয়া তত । লগরাধা 
বপি ক্রোশহ ক্রোশবুগমথাপি হা ॥ 

ক্ষেত্র বা বাবদিউক্ত বিহারার্থৎ প্র 

" য়েৎ 1 আহারানিবিহারার্থৎ তারা 

ছুমিমাক্রমেৎ গ ্রারিৃশ্োভবান্ বানান 

জন্্রমন্্রাভিমন্ত্রিতান্ 1, নিখনেদশগি: 

.ভাগে তেছস্্ঞ প্রপুজয়েহ। লোকপালানু 
শির 

পুনস্তডেযু গঙ্কাদ্যৈত পুজয়েছ তল 
শসা! 

ততো লধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালহ ০ লাসুপক 
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: সম্পুজ্য - সর্ধ্বিদ্ববিনাশার্ঘ, ;গণপতিৎ.| :; বাচনপূরব্বকং সঙ্ল্পং কু্য্যাৎ। যথা, বিসুঃ 
" * পুঁজয়েৎ। ওম্: অদ্যেত্যাদি 'অদুকগোত্র" | -ওম্অদ্যেত্যাদি, অমুকগ্োত্র্রীঅযুকনেব- 

শ্রীঅমুকদেরশ্্ী “তকর্তব্যামুকমন্ত্রপুর- | ' শর্্া। অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতি- 
: সশ্চরণকর্ধাণি সর্বববি্রবিনাশার্ঘং 'গণেশ- | বন্ধকতাশেষছুরিতক্য়পূর্ব্বকতন্মন্্রসিদধি- 

পুজামহং করিষ্যে । ইতি সন্কল্্য বেদিকা- কামোহাদ্যারভ্য যাবতা :কালেন সেৎস্থতি 
মধ্যে পঞ্চোপচারৈর্থণেশৎ, পুজয়ে | তাঁবুকালমযুকদেবতাঁয়া অমুকমন্ত্রস্ 

তদুত্তৎ। ক্ষেব্রপালাদিকং তত্র পুজয়ে ইয়ৎসংখ্যজপতদূদশাংশহোমতদ্রশাংশ- 
বিধিবত্ততঃ | ক্ষেত্রেশং বাস্তনামানং তর্পনতদ্দশীংশাতৈষকতদ্দশাংশব্রাহ্গণ- 

বিদ্বরালং অমর্চয়েৎ ॥: দিক্পালেভ্যো 

বলিৎ দদ্যাৎ 'ততঃ ক্ষেত্র 'সম।বিশেৎ। 

ততে। মাষভক্তাদিনা পুজিতদেবতীভ্যো! 

বলিং'দদ্যাৎ। ততঃ | ওম্ যে রোদ্রা 
রৌদ্রকর্ীণো ' রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ | 
মতবোহপ্যপ্ররূপীশ্চ গণীধিপ্তয়শ্চ যে॥ 

বিদ্ভৃতাশ্চ যে চান্যে দিথিদিক্কু সমা- 
, এভ্রিতাঃ। সর্ব তে আ্রীতমনস্ঃ প্রতি- 

খৃহুত্তিমং বলিৎ 1 ইত্যনেন দশদিক্ষু 

জুতেভ্যে। বলিং'দদ্যাৎ 1 ততো। গ্রায়ভ্রীহ 

জিপেৎ। তথা! চ। প্রাতঃ ন্সাত্বা তু 
গায়ন্যাঃ সহশ্রং প্রযতে! জপেৎ। জ্ঞাতা- 

জ্বাতন্য পাপস্থ ক্ষয়ার্থ, প্রথম ততঃ ॥ 

ইতি বিদ্যাধবাঁচাধ্যঃ 1 %॥ যু প্রীতঃ 

স্বাত্া তু গায়জ্যা অযুত২ এঘতো জপেৎ 

ইতি। তৎ. পুনরত্যন্তপাপশক্য়) ॥ ওম্ 

. , অদ্যেতাদি অমুকগোত্রভ্রীঅমুকদেবশর্মী 
জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কাযো।  . অঞ্টোভির- 

২ -সহ্ত্রগায়ভ্রীজপমযুতগায়ভ্রীজপৎ বা! অহং 

ও ১ করিষ্যে 1. ইতি, স্বল্ল্য -জপেহ।' তত 

- "উপবাদহ? হবিষ্যহ বা! কুর্যযাহ ॥ % 0 তত 
পরদিনে উনি : সানাদিকং -কৃত্বা। স্স্তি- 

ভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে ॥ ইতি 

সহল্প্য ভূতগুদ্দিপ্রাণায়ামাদিকং কৃত্বা 

স্বন্মুদ্রাৎ বছ! স্বম্বপুজাপদ্বত্যুকতক্রমেণ 

দেরতাং সংপুজ্য দীপে প্রস্বলিতে 
দেবতাৎ হৃদয়ে কৃত্বা প্রাত£কালং সা 

রভ্য মধ্যৎ দিনং বাব জপহৎ কুর্ধ্যাৎ । 

ততত্তদ্শাংশহোমতদ্দশাংশতর্পণতদ্দশাং- 

শাভিষেকতদ্দশাংশত্রাহ্মণভোজনস্ু্যাৎ। 

তথা চ । সনতুকুষারতত্ত্রে ।' প্রণবহ 

তৎসদদ্যেতি মাস্পক্ষতিথাবপি। অমভুকা- 

মুকগোত্রোহহং মুলমুচ্চার্ধ্য তৎপর? ॥ 

সিদ্ধিকামোইন্ মন্্রম্ত ইয়ৎসম্থ্যং জপ- 

স্ততঃ ॥ দশাংশহং হবনৎ হোমাদ্দশাহশহ 

তর্পণৎ ততঃ ॥ দশাহংশং মার্জনহৎ তম্মাঁ- 

দ্রশাহশৎ বিপ্রভোজনং | পুরশ্চরণমেবহ 
হি করিষ্যে পগুদনুখঃ ॥ তথা) দীপন্য 
ভুলিত্ষ্যাথ জপকর্ম্ম প্রশস্যতে । ভদ্দীপ- 

স্থানমাশ্রিত্য বাতাতপনহাৎ -কু্টিহ ॥ 
: নিশ্মায় বিধিবহ বুর্ধ্যাৎাজপহ তত্র শুভে 
দিনে ॥ ততো হোমত্ত তন্তপ্পণহ ঘ ক্ষ ৪ 

তন্তরাস্তারে । তর্পণব্ত ততঃ কুর্ধ্যাভীর্ঘোদৈ 

-শ্চজ্রমিজিতৈঃ । জলে দেবং সমাধা 
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৮ 

পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ ॥ সম্পূজ্য বিধি- |. 
বদ্তক্তযা , পরিবারমমন্থিতৎ । একৈক- 
মগ্জলিং তোয়ৎ পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ ॥ 
ততে। হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ -পর- 

দৈবতৎ ॥ সংপূর্ণায়ান্ত সষ্ধ্যায়াৎ -পুন- 
রেকৈকমঞ্ীলিং € অঙ্গাদিপরিবারেভ্যো 
দন দেবং বিসর্য়ে ॥ঞ্। তর্পণবাক্যস্ত 

মুলমুচ্চার্ধ্য ভ্রীঅমুকং তর্পয়ামি নমঃ 
ইতি বিজ্ণুবিষয়ং। তথা চ খৌতমীয়ে। 
আদৌ মন্ত্রৎ সমুচ্চার্ঘয শ্রীপুর্ববং কৃষঃ- 
মিত্যপি। তর্পরামি পদথ্যোকজ্কা নমো- 

হস্তৎ তর্পয়েম্নরঃ ॥ অন্যত্র যুলপুচ্চার্য্য 

অমুকদেবতাং তর্পয়ামীতি । তথা চ। 

তর্যামি পদথেণভু। মন্্রান্তে দ্বেযু নাম । 
দ্বিতীয়ান্তেষণ চেত্যেবং তর্িস্য মনুধ্তঃ॥ 
শক্তিবিষয়ে পুনর্লমুচ্চা্ধ্য অমুকীং তর্প- 

য়ামি স্বাহা ॥ হোমতর্পণয়োঃ স্বাহেতি 

তত্তভন্্রবনাৎ ॥ নীলতন্ত্রে । মন্ত্রান্তে 

নাম চোচ্চার্্য তর্পয়ামি ততঃ পরৎ। 
কুর্য্যাচ্চৈব বরারোহে স্বাহান্তৎ তর্পণে 
মতমিত্যাদি ॥ বিশুদ্ধেশ্ববতান্ত্রে। বিদ্যাং 

পুর্র্বৎ সমুদ্চার্যয তদন্তে দেবতাঁভিধাং | 
তর্পরামীতি সম্প্রোত। স্থাহান্তস্তর্পণো 
মতঃ [ক 8 অভিষেকবাক্যন্ত ( নমোইন্তৎ 

মুলসুজ্চার্যয অযুকদেবতামহমভিষিঞ্চামি 

ইতি কলসহুদ্রেয়া স্বমুদ্বি অভিষবিধে | 
তথা চ। গৌতনীয়ে । নমোহন্তৎ বুল- 

মুচ্চার্ধা তদস্তে দেবতীভিধাৎ। দ্বিভীয়ান্তা- 
মহৎ পশ্চাদভিথিষ্াম্যনেন তু অভি- 

বিক্ষেত ম্বসু্ভীনঘ। তোয়ৈঃ কুস্তা্য- 

যুদয়া ॥ক্সাশভ্তিবিষয়ে নীলতন্ত্রে। সন্তান্তে 

নাম চোচ্চাধ্য সিঞ্চামীতি নমঃ পদমিতি। 

ততো ত্রাজণান্ ভোৌজয়িত্বা পুজাং 

কুর্য্যৎি ॥ % ॥ ততো! দক্ষিণা । অনোত্যাদি 

কতৈতদমুকমন্ত্রপুরশ্চরণকর্মণঃ সান্নতার্ঘ, 
দক্ষিণামিদৎ কাঁঞ্চৎ বহিদৈবতং অমুক" 
গোত্রায় গুরবে তুভ্যমহং সংপ্রদদে। 
ততোহচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ ॥ ক্ষ॥ 

অথ গ্রহণপুরশ্চরণমন্কল্পঃ | 

তদযথা। ওষ্ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রপ্তে 

নিশাকরে দিবাঁকরে বা অমুকগোত্র" 

অযুকদেবশন্দ্া অসুকদেবেতায়া অমুকমন্ত্র 
সিদ্ধিকাষে। গ্রাসাঘিমুক্তিপর্ধযস্তৎং অমুক" 
দেবতায়! অযুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণমহ 

করিষ্যে। ইতি সঙ্ন্নয জপেৎ। তত 
স্তদ্দিনে তৎপরদিনে বা সানাদিকং বিধায় 

ওম্ অদ্যেত্যাদি অসুকদেবতায়া অনু" 

মনতস্থ কতৈতৎ গ্রহণকালীন ইয়ৎসখাদগ' 
তদ্দশাংশহোমতদ্দশাংশতপণিতাদশাংশা 
ভিষেকতদ্দশাংশত্রাহ্গণভোজনকর্্াণাহং 

করিব্যে। ইতি সহল্লয হোমাদিকং কুর্ঘযাং। 
দক্ষিণাদিকত্ত পূর্ব্বব | ইতি কুন" 
কৃততব্রসারঃ 1 অত্র তআগমকস' 

টযোক্তবু্্মচন্রং তচ্ছন্দে দ্রেউব্যং | 
হরিভক্তিবিলামীয়পুরশচরণতয * দ্র 
সপ্ডদশবিলাসে দর্শশীয়ৎ [. 

পুরশ্ছদঃ (পুং) ভূখবিশেষঃ। উদ্ু ইতি 
ভাষা ॥ তত্পর্যায়ঃ ! দর্ভঃ,হ শণ্তঃও 
দোমপত্রঃ ৪ পরাহশ্রিঃ ৫1 ইতি 
শব্দচন্ডিকা! £ উুপঃ ৬1 ইতি মেবিনী ॥ 
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পুরক্কাবঃ (পুহ) পুবস্তিয়]!। অভিশাপঃ | অরি- 
গ্রহণং | অগ্রকরণৎ। পুজনৎ | স্বীকারঃ। 
সেকঃ। ইতি পুরস্কতশবদার্থদর্শনাৎ ॥ 

পুবস্কতঃ (তরি) অভিশস্তঃ | অরিপ্রন্তঃ | অগ্র- 

তঠ। পুঁজিতঃ। ইতি মেদিনী॥ স্বীকৃতঃ। 
সিক্তঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 

পুরস্তাৎ ব্য প্রাচ্যাং দিশি,। যথা। পুরস্তাৎ 
সূর্য্য উদেতি। প্রথমে কাঁলে। যথা-পুর- 
স্তাছুতক্তে। পুরার্থে। অতীতে । যথ! 

- পুরস্তাদ্রামোহভূৎ। অগ্ুতঃ অগ্রে দেশে। 
ঘথ। পুরস্তাদায়াতি | ইত্যমরভরতোৌ ॥ 

শুর! ব্য প্রবন্ধঃ। বাক্যরচন! পুরাণাদি২। যথ। 

পুরাবিদঃ। চিরং। চিরভ্তনং | পুরাণ- 
মিত্যর্থান্তরং । অতীতং । ভূত | চিরা- 
তীতমিত্যেকং । যথ। ইতিছাসঃ পুরারুত্ত- 

মিতি কেচিৎ॥ নিকটঃ | সম্গিহিতঃ। 

,আগামিকৎ। অনাগত । নিকটাগামিকঃ1 

ভবিষ্যদাসত্তিঃ | ইতি কেচিৎ ॥ ইত্যমর- 
ভরতো ॥ ভীরুঃ । ইতি শব্দরদ্রাবলী ॥ 

রর ্্) পুর্ববদিকৃ । ম্গন্ধিদ্রব্যবিশেষঃ | তত 

পর্যযায়ঃ। শ্ন্ধরতী ২ দিব্য ও গন্ধাঢ্যা ৪ 
গন্ধমাদিনী ৫. স্থুরভিঃ ৬ ভূরিগন্ধা। ৭ 

কুটা ৮ গন্ধকুটী ৯1 অস্যা গুণাঃ। 

তিত্তত্বং | 'কটুত্বং | শীতত্বং। কধায়ত্বং ৷ 

কফপিত্তশ্বাসাঅবিষদাহাত্তিভ্রমমূচ্াতৃষানা- 
শিতঞ্চ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পুরীকৃতহ (ত্বি) প্রারনৃকর্ম | পু্ববকালকৃত- 

পুণ্যাদি। যখ!। অকালে দর্শনং বিষ্ণো- 

হান্তি পুণাৎ পুরাকৃতৎ । ইতি শ্যৃতিঃ € 

পুরাখৎ কৌ) বাদাদিযুনিপ্রন্টতবেদার্থবগিত- 
পি 

, স্তরং ৪ বংশানুচরিত 

দশ লক্ষণানি যথা । সর্গঃ ১ বিপর্গঃ ২. 

পঞ্চলক্ষণান্বিতশান্ত্রং | তৎপর্ধ্যায়ঃ | পঞ্চ" 

লক্ষণৎ ২1 ইত্যমরঃ ॥ পঞ্চ লক্ষণাঁনি 

যথা ॥ সর্গঃ ১ প্রতিসর্গঃ ২ বংশঃ ৩ মন্থ 
২৫ ॥ মহাপুরাণস্থা 

বৃভিঃ ও রক্ষা! ৪ অন্তরৎ ৫ বংশঃ ৬ 

বংশ্ানুচরিতং ৭ সংস্ছা ৮. হেতুঃ৯ অপা- 

শ্রযঃ ১০॥ অথাষ্টাদশ মহাঁপুরাণানি 

তেষাং শ্লোকসহখ্যানি চ যথা | ত্রাক্মং 

দশসহস্্রং ১ পাদ্মং পঞ্চপঞ্চাশৎনহআং ২ 

বৈষ্ণব ভ্রয়োবিংশতিসহত্রৎ ৩ শৈবং 
চতুবিংশৃতিসহত্রৎ ৪ ভাগবত ঘক্টাদশ- 
সহত্রৎ ৫ নারদীয়ং পঞ্চবিংশতিসহত্রং ৬ 

মার্কগেয়ং নবসহশ্রৎ ৭ আগ্নেয়ং চতুং- 

শতাধিকপঞ্চদশসহঅং ,৮ ভবিষ্যৎ পধ্ধ- 

শতাধিকচতুর্দশসহঅৎ ৯ ব্রঙ্গবৈবর্তহ 
অষ্টাদশসহত্্২ ১০ লৈঙগৎ একাঁদশ- 

. সহত্রৎ ১১ বারাহৎ চতুধিংশতিসহত্রং১২ 
স্কান্দ, শতাধিকৈকাশীতিসহত্্ ১৩ 
বামনং দশসহত্রং ১৪ কৌর্ঘ্ৎ সপ্ডদশ- 

সহজ্রৎ ১৫ মাহস্যৎ চতুর্দশসহত্রং ১৬ 
গারুড়ৎ উনবিংশতিষহজ্রং ১৭ ব্রহ্ষাণ্তৎ 

দ্বাদশসহতঅং ১৮। সমুদায়েন চতুর্ল্ষ" 

শ্লোকাঃ । ইতি শ্রীভাগবতীয়দ্বাদশ- 
ক্বন্ধঃ ॥ ক ঘ অপি চ। সুত উবাঁচ। বিস্ত- 
রাণি পুরাণানি চেতিহাসশ্চ তশৌনক। 
হিতাঁৎ পঞ্চরান্রাণি কথয়ামি যথা 

গ্রহ পক্ষ সর্থশ্চ শ্রতিস্গশ্চ বংশে 

মন্বন্বরাণি চ। বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণৎ 

পঞ্চলক্ষণং ॥ এতছুপপুরাণানাৎ লক্ষণঞ্চ 
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বিছুবুধাঃ | মহতাঞ্চ পুরাগানাৎ লক্ষণৎ 

- কথয়ামি তে ॥ *%॥ সথষ্িষ্চাপি বিস্িশ্চ 
স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালন । কর্দর্ণাৎ বাঁসন! 

বার্ভা মনুনাঞ ভ্রমেণ চ॥ বর্ণনহ প্রলয়ানাঞ্চ 
মোক্ষস্য চ নিরপণহ | উৎকীর্ভনহ হরে- 
রেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথকৃ॥ দর্শাধিকং 
লক্ষণঞ্চ মহতাৎ পরিকীর্তিতং । সংখ্যান- 
ঞ্ পুরাপানাৎ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ক ॥ 

পরছ ত্রহ্মপুরাপঞ্চ সহআণাং দশৈব চ। 

পঞ্চোনষট্টিসাহত্রৎ পা্সমেব প্রবীন্তিতৎ ॥ 
ভ্রয়োবিংশতিমাহত্হ বৈষ্ণবঞ্চ বিদুবুরধাঃ 1 
চতুবিংশতিসাহত্রৎ শৈবমেব নিরূপিতং ॥ 
প্রস্থোহস্টাদশসাহত্রং প্রীমন্তাগ্বতং বিঃ ॥ 

পঞ্চবিংশতিসাহত্রং নারদীয়ং প্রকী- 

ভিতৎ ॥ মাঁকুং নবসাহত্রং পুরাণুং 
পণ্ডিত বিদুঃ। চতুঃশতাঁধিকং পঞ্চদশ- 
সাহআ্মেব চ ॥ পরম্গ্রিপুরাণঞ্চ রুচিরৎ 

পরিকীর্তিতৎ। চতুর্দশসহতআ্রাণি পরং 
পক্চশতাধিকং ॥ পুরাণপ্রবরক্চৈব তবিষ্যং 
পরিকীর্তিতৎ ॥ অস্টাদশসহত্রঞ্চ ত্রহ্ষ- 
বৈবর্তশীপ্নিতৎ ॥ সর্বেষাঞ্চ পুরাপানাং 
সারমেব বিদুবুর্ধাঃ একাদশসহত্রঞ্চ পরং 

লিঙ্গপুরাণকৎ ॥. চতুর্বিংশতিসাহত্রৎ 
বারাহং পরিকীত্িতৎ | একাশীতিসহস্্রঞ্চ 

পরমেব শতাধিকহ ॥ বর ক্কন্দপুরাণঞ্ 

সন্ভিরেবং নিরূপিতহ ! বাননং দৃশসাহত্রং 

কৌন অপ্তদশৈব তু ॥ নাহন্যৎ চতুর্দশহ 
প্রোক্তৎ পুরাণৎ পশ্ডিতৈস্তথা। উন- 
বিংশতিসাহত্রং গারুড়ং পরিকীর্ভিতহ ৪ 
পরহ ছাদশনাহত্র২ ভ্হ্ষাণু২ পরি 

- কীত্তিতৎ ! এবং পুরাণসংখ্যানহ চতুর 

মুদা্তৎ ॥ অক্টাদশপুরাপানামেবমের 
বিদুবুরধা ।  এবঞ্েপপুরাপানামফটাদশ 

প্রকীর্তিতাঃ ॥ & ॥ ইতিহাসো ভারতঞ্ 
বাচ্মীকৎ কাব্যমেব চ।. পঞ্চকং পঞ্চ- 

রাত্রাপাং কৃষণমাহাত্াপূরব্বকং ॥ বাশিষ্ঠং 
নারদীয়ঞ্চ কাপিলং খৌতিমীয়কং ॥ পরং 
সনৎকুমারীয়ং ' পঞ্চরাত্রঞ্চ পঞ্চকং 
পঞ্চমঃঃ সহহিতানাঁক কৃষ্তভক্িসমন্তিতাঃ। 

রহ্মাণশ্চ শিবস্যাপি প্রত্রারস্য তখৈব চ॥ 
গৌতমস্য কুমারস্য সংহিতাঃ পরি' 
কীর্ডিতাঃ। ইতি তে কথিতং সর্বরং রমেশ 

চ পৃথক্ পৃথক ॥ অস্তেযেবং বিপুলং শাস্্ং 
মমাপি চ বখাগমং ॥ ইতি ব্রকষাবৈবর্ে 
শ্রীকুঞ্চজন্মথণ্ডে ১৩২ অধ্যায়ঃ ॥%॥ 

পম্মপুরাণমতে তু। নিস্তারায় তু লোকানাং 

্বয়ং নারায়ণ: প্রভুঃ। ব্যাসন্ধূপেণ ₹তা 
বান্ পুত্রাপানি মহীতলে ॥' পঠনাুবগারদ' 
যেষাং নৃণাং পাপক্ষয়ো ভবেহ। ধরা 
ধর্মপরিডগানং সদাচারপ্রবর্তনহ ॥ গতি 
পরম! তদ্ন্ডভির্ভগবতি প্রভে৷ । তানিতে 

কথরিষ্যাদি সশ্রমাণানি ভূতলে ৪€॥ 
পুরাণসংখ্যানভ্তরমাহ। পুরাথানি চ 

লক্ষার্োতানি ধরমীতলে । তথা সহাভার" 
তঞ্চ লক্ষসহখ্যৎ শ্রকীর্িতৎ ॥ পঞ্দা 
নিদং রাজন্ কথিতং ব্র্ষ কেবল | বেগ 
পঞ্চমনানৈষ লোকনিস্তারবঃ পর [ গর 
পদ্মপুরাণঞ প্রথমহ স প্রশ্ন তবান্ ! ততো? 
ইন্যানি পুরাগানি কৃহা যোড়শ ছু মাত 
কষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকুষা সর্বতেঃ। 
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.. স্কৃতঘ॥ ইতি পাতালখণ্ডে ৭১ অধ্যায়ঃঞ॥ 

, আখ্যানাদিভিঃ সৃহ ব্যাসঃ পুরাণৎ চক্রে । 

যথা |; আথ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্াথাভিং 
কঙ্শুদ্বিভিঃ 1 পুরাণনংহিতাং চক্রে-পুরা- 
ণার্থবিশারদহ,॥ - প্রখ্যাত ব্যাসশিষ্যো 

হু সৃতো। .বৈ" লোমহর্ষণঃ | পুরাণ- 
সংহিতাং তন্মৈ দদৌ ব্যাসো'মহামুনিঃ | 
অস্য. টাকা যথ!। আখ্যানাদিভিঃ সহ 
পুরাণং চক্রে ব্যাস ইত্যন্য়ঠ ।. তত্র চ। 

স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ। 
শ্রতস্যার্থস্য,কথনমুপাখ্যানহ প্রচক্ষতে ॥ 

গাথাস্ত পিতৃপৃরীপ্রতৃতিগীতয়ঃ। -কল্প- 

, শুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকল্লাদিনির্ণয়ঃ ॥ % ॥ হমতি- 
, শ্চাগ্রিবর্চচাশ্বমিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ । অকৃত- 

, ব্রপোহ্থ বনি ঘটু-শিষ্যান্তস্য চীভবন্ 

টাকা | ন্থমত্যাদয়্ত রোমহর্ষণস্য ষট্ 
শিষ্যাস্তৎকৃতাঃ ষট্ সংহিতা। জগৃহুঃ ॥+%॥ 

কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবণিঃ শাংশ- 

পায়নই।' লেটমহর্ষণিকী। চন্য তিন্থণাং 

মূলমহহিতা। ॥ , টাকা | নঅকুতব্রণ এব 
কাশ্যপঃ কাশ্যাপো হাকৃত ব্রণ ইতি বায়ুক্তেঃ 
রৌমহর্ধণিকা চান্যা। রোমহর্ধণেন পুনঃ 

- অংক্ষেপেণ 'প্রৌজ্া »॥ ক ॥ , চতু্টয়েনা- 
প্যেতেন সংহিতানামিদ্রৎ মুনে। টীক1। 
এতাসাং কাশ্টপাদিকতানাহ ' নংহিতানা- 

মর্থচতুষয়েনাপি _সুলতৃভেল, তৎসারোঁ- 
দ্ধারাত্মকং ইদং 'ভ্রীবিষুতপুরাণৎ -যুনে 
মৈত্রেয় ময়া কৃতযিতি শেষ ॥ * ম.আদ্যং 

নর্বপুবাণানাং, পুরাশুৎ ব্রাঙ্গসুচ্যতে 

ক 

অক্টাদশপুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ. শ্রচক্ষতে ॥ 
ইতি বিষ্ুপুরাণে ৩ অংশে ৬ অধ্যায়ঃ ॥+॥ 
'তেষাৎ নামেচ্চারণাদিমাহাত্্যৎ যথা 1" 

. অষ্টাদশপুরাগানাং নামধেয়ানি ঘঃ পঠেৎ। 

ত্রিসন্ধ্যৎ জপতে ,মিত্যৎ সোহশ্বমেধফলং 

লভেৎ ॥ ইতি মার্কগেয়পুরাণহ ॥ ক ॥ 

তামসপুরাণানি যথা. .মাহস্যৎ কৌর্মবং 
তথা লৈঙ্গৎ শৈবং স্বান্দৎ তখৈব চ। 
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবো 

ধত ॥ %॥ সাত্বিকপুরাণানি যথা । বৈষ্ণবং 
মারদীয়ঞ্চ তথ! ভাগবতৎ গুভং | গারুড়- 

ঞ্ তথা পামৎ বারাহং শুভদর্শনে | 

সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি 
বৈ ॥ ₹.॥ রাজসপুরাণানি যথা) ব্রহ্মা 

ব্রহ্গবৈবর্তং মার্কণডেয়ং তখৈব চ। ভবিষ্যৎ 
বামনং ব্রাঙ্গৎ রাজসানি নিবোধৃতি ॥ ক ॥ 

সাত্বিক মোক্ষদ!ঃ প্রোক্তা রালসাঃ স্ব্থদাঃ 

শুভাঃ। তখৈব তামস! দেবি নিরয়- 

প্রাপ্তিহেতবঃ॥ ইতি পাদ্োতরথণ্ডে 
৪৩ অধ্যায়ঃ ॥ ₹ ৪ অফটাদশোপপুরাণানি 

যথ। 1 আদ্যং সনতকুমারোক্তং নারসিংহ- 

মথাপরং. তৃতীয়ং স্কান্দঘুন্দিষ্টং কুমারেণ 
তু ভাষিতং ॥ চতুর্থং শিবধদ্াখ্যং সাক্ষা- 

অন্দীশভাষিতৎ। ছুর্ববাসসোক্তমাশ্চর্যযৎ 

নারদোক্তমতহ পরহ ॥ -কাপিলৎ বামন- 

ধব তখৈবোসনসেরিতহ 1 - ব্রহ্ষাণ্ডং 

.. বারুণধ্াথ -কালিকাহরয়মেক চ ॥ মাহে 
শ্বরহ তথা শান্বৎ সৌরং সর্ববার্থসঞ্চয়হ | 
পরাশরোক্তমগপরহ মারীচহ ভার্গবাহরয়হ £ 

, ইতি গারুড়ে; ২২৭ অধ্যায়ঃ এক্গ॥ 
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কৌন্মোক্তান্যেতানি উপপুরাণশবে দ্রষ্ট- 
ধ্যানি ॥%॥ পুরাণপাঠক্রমন্ত পারায়ণ- 
শবে পাঠশব্দে চ ভ্রটব্যঃ ॥ অথাক্টীদশ- 

মহাপুরাণানামনুক্রমণিক। অর্থাৎ তেষাং 

শ্লেকপর্বখগ্ুভাগোপাখ্যানশ্রবণদানফলা- 

নি লিখ্যন্তে। সুত উবাচ । এতচ্ছুত্বা 

নারদক্ত কুমারস্য বচে। মুদ! | পুনরপ্যাহ' 

স্থগ্রীতো জিজ্ঞান্ঃ শ্রেয় উত্তমং ॥ 
নারদ উবাচ। সাধু সাধু মহাভাগ সর্ব" 

লোকোপকারকং। মহাতিস্ত্রং তয়! প্রোক্তৎ 

সর্ববতন্ত্রোত্তমোত্তমৎ ॥ অধুনা! আোতু- 

নিচ্ছামি পুরাণাখ্যানমুস্তমৎ | যন্মিন্ বশ্মিন 

পুরাণে তু যদযদাখ্যানকৎ মুনে। ততৎ 

সর্ব সমাচক্ষু সর্ববজ্ঞস্তৎ যতো মতঃ ॥ 
তক্গুত্থ। বচন বিপ্রা নারদস্য শুভাবহং। 

_* প্রুরাগাখ্যানসংপ্রশ্নৎ কুমার প্রত্যুবাচ 
হ ॥%॥ সনহুকুমার উবাচ । পুরাণাখ্য।- 
নকং বিপ্র নানাকল্পসমুদ্তবৎ ॥ নালা 

কথা সমাধুক্তম্ভুতৎ বহুবিস্তরং ॥ ধষিঃ 

সনাতনশ্চায়, যথ! বেদ তথাপরঃ। ন 

বেদ তন্মাণ পৃচ্ছ ত্বং বহুকল্পবিদান্থরহ'॥ 
শ্ুত্বেখং নারদে। বাক্যং কুমারস্য মহা- 
আ্নহ। প্রণম্য বিনয়োপেতঃ সনাতনমথা- 

ব্রবীহ 1*% এ ভ্রন্মন্ পুরাণবিচ্ছেষ্ঠ ভ্ঞান- 
বিজ্ঞানত্পর £ পুরাণানাহ বিভাগৎ মে 

সাকল্যেনানুকীর্তয় ॥ যশ্মিন্ শ্রগতে শ্রচতহ 

জর্ববহ জাতে জ্ঞাতৎ কুতে কৃতহ 1 বর্ণ 

শ্রমাচারধর্্শ২ সাক্ষাকারহমেষ্যতি 
কিস্তি চ পুরাপনি কিম়ৎ সম্থানি 
মানতঃ। কিং কিমাখ্যানযুক্তানি তদদস্থ 

ঞ 

মম প্রভে!॥ চাতুরবধ্যাশয়! নানা ভ্রতাদীনাং 
কথাস্তথা। স্থপরিক্রদেণ বহশানাং বথাঃ 

সম্যক্ প্রকাশয় ॥ ত্বরভোহধিকোন চান্যো' 

হস্তি পুরাণাখ্যানবিৎ প্রভো। তম্মাদাখ্যাহি 

মহৎ ত্বং সর্ববসন্দেহভগ্জনহ | ততঃ সনা' 

তনে! বিপ্রাঃ শ্রুত্বা নারদভাষিতং ! নারা" 

যণং ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রোবাচাথ বিদ্ান্বরঃ 1৫1 

সনাতন উবাঁচ। সাঁধু সাধু মুনিত্েষ্ঠ সর্ব" 

লোকোপকারক . পুরাণাখ্যানবিজ্ঞানে 

যজ্জাতা নৈঠিকী মতিঃ [ ভূত্যং সমভি- 

ধাস্ামি যু প্রোক্তং ব্রক্ষণা পুরা । 

মরীচ্যাদিঝিভ্যত্ত্ পুতরস্সেহারৃতাত্সনা ॥ . 

একদা! ্রহ্মণঃ পুজো! মরীচির্নাম বি্রুতঃ। 

্বাধ্যায় শ্রুতসম্পন্নো বেদবেদান্গগারগঃ 

উপস্থত্য স্বপিতরৎ ব্রহ্মাণং লোক 

ভাবনহ । প্রণম্য ভক্ঞয। পপ্রচ্ছ ইদমের 

যুনীশ্বর | পুরাণাখ্যানমমলহ যতং ৃচ্ছদি 
মানদ ॥%॥ সরীচিরুবাচ। ভগবান দেব 

দেবেশ লোকানাং 'প্রভবাপ্যয়। সর্বারে 

সর্বাকল্যাণ সর্ববাধ্যক্ষ নমোহন্ত 'তে ॥ 

পুরাণবীজমাধ্যাহি মহাং শুতে পি! 
লক্ষণঞ্চ প্রমাণঞ্চ বক্তারং পৃচ্ছর্কং 

তথা ॥ *-॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু বস 'প্রব 

কষ্যামি পুরাণানাং সযুচ্চয়ে | মস্সিদ 
জ্ঞাতে ভবেজ্ভঞাতং বাজয়ং সুচর!চরহ ॥ 

পুরাণঘেকমেবাসীৎ সর্ববকলেঘু মানদ। 
চতুর্বর্গস্য বীজঞ্চ শতকোরিপ্রবিস্তরৎ ॥ 

প্রবৃতিঃ সর্ববশান্্রাণাৎ পুরাখাদতবততঃ ॥ 

কালেনাগ্রহণৎ দৃষটী পুরাণস্য নহানতিঃ! 

হরিব্যাসন্বূপেণ জায়তে চ যুগে যুগে ॥ 
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চতুর্লক্ষপ্রমাণেন' বাপরে দ্াপরে সদা। 
তদক্টাদশধা হৃত্থা ভূর্লোকে নিদ্দিশত্যপি॥ 
অদ্যাপি, দেবলোকে ভু শতকোটিপ্রবি- 
স্তরৎ। অস্ত্যেব তথ্য সারন্ত চতুর্লক্ষেণ 
বর্ণ্যতে 144 ত্রা্ধৎং ১ পাদ্মৎ ২ বৈধ্রবঞ্চ ৩ 
বায়বীয়ং ৪ তখৈষ চ1 ভাগবতং ৫ নাঁর- 
দীয়ং ৬ মার্কগেয়ঞ্চ ৭ কীন্ভিতং ॥ আগ্নে- 
য়ঞ্চ ৮ ভবিষ্য্চ ৯ ব্রহ্গবৈবর্ত ১০ 

'লিঙ্গকে১১। বারাহঞ্চ ১২ তথ ক্কান্দং১৩ 

বামনৎ ১৪ কুর্দ ১৫ সংজ্ৰিকং | মাত 
স্যঞ্চ ১৬ গারুড়ং ১৭ তদদ্ত্রল্মাপ্ডাখ্য ১৮ 

মিতি ত্রিষট্॥ একং কথানকং সুত্র বক্তুঃ 

তোতুঃ ষনাহ্বয়ং। প্রবক্ষ্যামি সমাদেন 
নিশাময় সমাহিতঃ ॥ * | 

তত্র প্রথমত ব্রহ্মপুরাণং । ত্রাহ্ধৎ পুর্লাণং 
তত্রাদে -সর্ববলোকহিতায় বৈ। ব্যাদেন 
বেদবিছুষ! সমাখ্যাতৎ মহাত্মন! ॥ তছৈ 
সর্ধবপুরাগাগ্রযৎ ধর্ঘমকামার্থমোক্ষদৎ। নানা 
'খ্যানেতিহাসাঢ্যং দশসাহত্রমুচ্যতে ॥ক% ॥ 
তৎপূর্ববভাগে । দেবানামহরাণাঞ্চ যত্রোৎ- 

তিঃ' প্রকীত্তিতা॥ প্রজাপতীনাঞ্চ তথ! 
দক্ষা্দীনাৎ যুনীশ্বর ॥ ততো! লোকেশ্বর- 

স্যাত্র সুর্যস্য পরমাত্বনঃ | -বংশানুকীর্তনং 

- পুণ্যৎ মহাপাতকনাশনৎ ॥ যত্রাবতারঃ 

কথিতঃ পরমানন্দরূপিণঃ॥ ভমমতে! রাম- 
চন্দ্রস্য চতুবুযহাবতারিণঃ ॥ ততশ্চ দোম- 
বংশস্য কীর্তন যত্রে বর্ণিতৎ | কৃষ্ণস্য 
জগদীশম্য চরিতং কম্মষাপহং ॥& দ্বীপানা- | 
কব সিন্ধুনাৎ বর্যাণাহ চাপ্যশেষতঃ 1 
বর্ণনহ যত্র পাতালবর্গাণাঞ্চ প্রদৃশ্যতে ॥ 

৮৫ 

' - নরকাণাং সমাখ্যানং ু্ধস্তুতিকথানকং। 

* পার্বত্যাশ্চ তথা জন্ম বিবাহশ্ নিগ- 
দ্যতে ॥ দক্ষাখ্যানং ততঃ প্রোক্তমেকাত্" 

ক্ষেত্রবর্ণনং । পূর্ব্ভাগোহয়মুদিতঃ পুরাণ- 
স্যাস্য মানদ | ক%॥ তদুত্তরভাগে। অস্যোঁ- 

স্তরে বিভাগে দু পুরুযোভ্তমবর্ণনং। বিস্ত- 
রেণ সমাখ্যাতৎ তীর্ঘযান্রাবিধানতঃ॥আ্রৈব 
কৃষ্ণচরিতৎ বিস্তরাঁৎ সমুদীরিতৎ। বর্ণনং 
বমলোকস্য পিতৃশ্রাদ্ধবিধিত্ত থা | বর্ণাশ্রযা- 

ণাং ধর্মাশ্চ কীত্তিতা বন্র বিস্তরাৎ। বিষুঃ- 
ধর্দযুগাখ্যানৎ প্রলয়স্য চ বর্ণনং ॥ ঘোগা- 

নাচ সমাখ্যানং 'সাস্থ্যানাঞ্চাপি বণনিং | 
ব্রহ্মবাদসমুদ্দেশঃ পুরাণন্য চ শংসনং ॥ 

এতদ্ত্রহ্মপুরাণন্ত ভাগদ্বয়সমাচিতৎ 1 

বর্ণিত সর্ববপাপদ্বৎ সর্ববসৌখ্যপ্রদা- 
য়কৎ ॥ % ॥ তৎফল্রাতিঃ॥ সৃতশোৌনক- 
সংবাদং ভুক্তিমুক্তিপ্রদাঁয়কং । লিখিত্বৈতৎ 
পুরাঁণং যো বৈশাখ্যাং হেমসংযুতং ॥ 
জলধেনুযুতঞ্চাপি ভক্ত্যা দদ্যাদ্বিজাতয়ে | 

পৌরাণিকায় সম্পুজ্য বন্্রভোজ্যবিভৃষণৈঃ। 
স বসেদৃত্রক্গণো লোকে যাবচ্চন্দ্রার্ক- 

তারক ॥ যঃ পঠেচ্ছুপুয়াছাপি ত্রাহ্ধান- 
ক্রমণীং দ্বিজ | সোহপি সর্বপুরাণস্য 

শোতুর্বভুঃ ফলং লভেৎ॥ শৃণোতি যঃ 
পুরাণন্ত ত্রাহ্গং সর্ববহ জিতেন্িয়ঃ ॥ হুবি- 
স্যাম চ নিয়মাহ স লভেদ্ব্রহ্ধণঃ পদহ এ 

কিমত্র বহনোক্তেন যদযদিচ্ছতি মানবঃ 4 

তৎসর্বহ লভতে বহুস.পুরাণস্যাস্য কীর্ত- 

নাত ৪ ইতি উনারদীয়পুরাণে পুর্ববভাগে 
বৃহছুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯২অধ্যায়ঃ ৪১৪ 
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দবিতীয়ং পদ্মপুরাণং । প্রীন্রান্মোবাচ। 
শুণুপুত্প্রবন্নযামি পুরাণৎ পদ্মঘংভিকৎ। 
মহৎপুণ্যপ্রদৎ নৃণীৎ শৃণৃতাং পঠতাং 
মুদা | যথা পঞ্ষেকজ্িয়ই সর্ববঃ শরীরীতি 

নিগদ্যতে। তখেদৎ পঞ্চভিঃ খখৈরুদিতৎ 

গাপনাঁশনং ॥ঞ। তত্র প্রথমে স্থগ্তিখণ্ডে। 
পুলস্ত্যেন তু ভী্মায় স্ষ্ট্যাদিক্রমতো! 

দ্বিজ | নাঁনাখ্যানেতিহাসাদ্যৈর্তোক্তো 
ধর্দাবিস্তরঃ ॥ পুফরস্য চ মাহাত্ব্যৎ বিস্ত 

রেণ প্রকীন্তিতং | ভ্রহ্গযজ্ঞবিধানঞ্চ বেদ- 

পাঠাদিলক্ষণৎ ॥ দানানাং কীর্তন যত্র 

সানা পৃথক্ পৃথকৃ। বিবাহঃ শৈল- 
জাঁয়াশ্চ তারকাখ্যানকৎ মহৎ ॥ মাহাত্ব্য- 

ঞ্চ গবাদীনাৎ কীর্তিদৎ সর্ববপুণ্যদং | 

কালকেযাদিদৈত্যানাং বধে বত্র পৃথক্ 

পুথক্ & গ্রহাণীনর্চনং দানহ যত্র প্রো 
দ্বিজোত্তম। তৎস্থপ্টিখগুযুদ্দিষ্টং ব্যাসেল 

লুমহাত্বনা 1 ক ॥ দ্বিতীষে ভূমিখণ্ডে। 

পিত্মাত্রাদিপৃজ্যত্থে শিবশর্দ্রকথ! পুরা । 

নুত্রতন্থ্য কথ! পশ্চাৎ বৃত্রস্থ চ বধন্তথ| ॥ 

পৃথোর্বেণস্ত চাখ্যানং ধর্্মাখ্যানৎ ততঃ 

পরহ। পিতৃশুশ্রফণাখ্যানং নহুষস্থ কথা 

ততঃ ॥ যযাঁতিচরিতকৈব গুরুতীর্ঘনিরূ- 

পণহ। রাজ্ঞা জৈমিনিসংবাদ বহ্বাশ্চর্য্য- 

কথাযুতঃ ॥. কথ! হশোকহন্দধ্যা ছুগু" 

'দৈত্যবধাচিতা 1 কাঁমোদাখ্যানকৎ তত্র 

বিছুগুবধসংযুতং ॥ কুগ্জলহ্ত চ সংবাদ- 

শ্চ্যবলেন মহাজ্বনা ॥ সিদ্ধাধ্যানহ ততঃ 

প্রেক্তিৎ খণ্ডস্তাশ্য ফলোহনং £ নুত- 
শৌনকসহবাদৎ ভূমিখশুনিদহ স্বৃতহ || 

তৃতীয়ে স্বর্গঝণ্ডে। বরহ্ষাপ্ডোৎপত্ভিরুদিতা 

যত্রধিভিশ্চ সৌতিন1॥ সভূগিলোকসংস্থানং 

তীর্থাখ্যানৎ ততঃ পর | নর্দমদোৎপঞ্তি- 

কথনং তত্তীর্ঘানাং কথা পৃথক্ কুরু" 
ক্ষেত্রাদিতীরথানাং কথাঃ পুণ্যাঃ প্রকী- 

ভিতাঃ। কালিন্দীপুণ্যকথনং কাশীদাহাত্ময" 

বর্ণনহ ॥ গয়ায়াস্চৈব .মাহাত্যং প্রয়াগন্ত 

চ পুণ্যকং। বর্ণাশ্রমানুরোধেন কর্দীঘোগ' 

নিরূপণৎ ॥ ব্যাযুজেমিনিসংবাদঃ পুণা' 

কর্মীকথাচিতঃ 1 মমুদ্রমথনাখ্যানহ ব্রতা" 

খ্যানং ততঃ পরহ ॥ উর্জপঞ্চাহম হাস্য 

স্তোত্রং সর্ববাপরাধনুৎ । এততস্বগ্াতিষং 

বিপ্র সর্বপাতকনাশনহ 11 % ॥ চুর্থে 

পাতালখণ্ডে। রামাশ্বনেধে প্রথমহ রদ 

রাজ্যাভিষেচনৎ ॥ অগস্ত্যাদ্যাগমশ্চৈব 
পৌলক্তাচয়কীর্ভনহ ॥ অশ্বমেধোপদেশস্চ 

হয়চর্য্যা ততঃ পরং ॥ নানারাজবথাঃ 

পুণ্যা। জগদ্দাথানুবর্ণনৎ &. বৃন্দাবন 
মাহাত্মযং সর্ধবপাপপ্রণাশনহং | নিতা' 

লীলানুকথনৎ যত্র কৃষখবতারিণঃ] নাধক”' 

স্লানমাহাত্যেয ্মানদানার্চনে ফলহ। ধরা 
বরাহসংবাদে! যমক্রাঙ্গণয়োঃ কথা 1 

সংবাদে রাজদুভাঁনাং  কৃষ্ন্টোরেনিক 

পণহ । শিবসভুসনাবোগে! দর্ীচ্যাথ্যানক 

শতঃ ॥ ভশ্মমাহায্যমতুলৎ শিবমাহাকাণ, 

সুভমহ ॥ দেবরাতহ্তাখ্যানৎ পুরাণ 

হদলহ ঘ গৌতসাথ্যানকপোব শিব 

গীতা ততঃ শ্মৃত! ৷ কল্লাস্তরী রামকথা 

ভারছাভাশ্রমান্থিতো।॥ পাতালখণ্ডদেতদথি 

শৃশুভাৎ আনিলাহ সদা | লর্বপাপ 
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প্রশমনং পর্ববাভীষফলপ্রদহ ॥ ক ॥ পঞ্চমে 

- উত্তরখণ্ডে 1 পর্বতাখ্যানকং পুর্ব 
গোঁ প্রোভ্তং শিবেন বৈ। জীলক্গর- 
কথা পশ্চাচ্ছীশৈলাদ্যনুকীর্ভনং ॥ সগরস্ 
কা পুণ্যা ততঃ পরছুদীরিতৎ £ গঙ্গা 
প্রয়াগকাশীনাং গয়ায়াম্চাধিপুণ্যকৎ ॥ 
“আআদিদানমাহাত্ব্যং তন্মহাদ্াদশীব্রতৎ । 

চতূর্বংশৈকাদশীনাহ্ মাহাত্ম্য পুথ- 
গীরিতৎ ॥ বিষুধন্দৃরয়াখ্যানং বিযুনায- 

“ সহজ্রকৎ | কার্তিকব্রতমাহাত্মাৎ মাঘন্নান- 
ফলন্ততঃ॥ জন্ুীপন্য তীর্ঘনাং মাহাত্ম্য 

পাপনাশনহ ॥ সাভ্রমত্যাশ্চ মাহাত্্যৎ 

নৃমিংহোৎপত্ভিবর্ণনং ॥ দেবশর্মাদিকা- 
খ্যান্ৎ গীতামাহাত্মাবর্ণনে 1 ভক্ত 
খ্যানগ্চ মাহাস্বেয ্রীমন্তাগবতস্য হর 

ইন্জপ্রস্থম্য মাহাত্ব্যৎ বহুতীর্ঘকথাচিতং। 
মন্ত্রত্থাভিধানঞ্চ ত্রিপানুত্যন্ুবর্ণনৎ এ 

'অবতারকথ পুগ্যা মহম্যাদীনামতঃ পরহ॥ 

5 রামনামশতহ দিব্যং তক্মাহাত্ম্যঞ্চ বাড়ব ॥ 

*" প্রাক্ষণঞ্চ ভগ উঞ্লাবফ্োর্বেভবস্য চ॥ 
্ ইত্যেতছু ২১ খণ্ড পঞ্চমহ স্বর 

পুণাদং | ৪ তৎফলশ্রতিঃ | পঞ্চখণ্ড- 
২ পান্নং যঃ শুখোতি নরোতমত। ন 

লভেনৈফঃরহ ধাম ভু ভোগানিহে" 
. শ্লিতান্ঃ এতনৈ পঞ্চপঞ্ষাশৎসহত্রং পন 

সহজক। পুরাণহ লেখযিত্বা বৈ জ্যৈষ্ঠযাহ 

সণাদ্যসধযুতহ ৪ যঃ শ্রদদ্বাহ স্নতকৃত্য 

পুরাণজায় মানদ । সযাতি বৈষবং ধাম 

স্যদেহননন্কতঃ ও পঙ্দানুক্রমটিমেভাহ হা 

শঠেছ শৃধুয়াহ তথা 0 মোখপি পাচ্ছ 

পুরাণদ্য লভেৎ অবণজং ফলং॥॥ ইতি 

প্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ববভাগে ব্বহছ্পাব্যানে 
চতুর্ঘপাদে ৯৩ অধ্যায়ঃ ॥ ২1. 

তৃতীয়ৎ বিষুঃপুরাণৎ | ভরীব্রন্সোবাচ | 
* শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণুৎ বৈষঃবহ 

মহৎ । ভ্রয়োবিংশতিসাহত্রং সর্বপাতক* 

নাশনহ ॥ যন্্রাদিভাগে নিদ্দি্টাঃ ষড়ংশীঃ 

শক্গুজেন হ | অৈত্রেয়ায়াদিমে তত্র 
পুরাণস্যাবতারিকাঃ ॥ % ॥ তত্র প্রথম- 

ভাগস্য প্রথমাংশে | আদিকারণসর্গশ্চ 

দেবাদীনাঞ সভ্ভবঃ ॥ সযুদ্রমথনাখ্যানৎ 

দক্ষাদীনাৎ ততোচয়াঃ £ 'ফ্রবস্য চরিত 

চৈব পৃথোশ্ঠরিতমেব চ | প্রাচেতসং 
তথাখ্যানং প্রহ্লাদস্য কথানকং॥ পৃথণ্- 

রাজ্যাধিকারাখ্যা প্রথমোহংশ ইতী- 
রিভঃ। *। প্রথমভাগম্য দ্বিতীয়াংশে | 

প্রিয়ব্রতাচয়াখ্যানং ছীপবর্ষনিন্ূপণহ এ 

পাতালুনরকাখ্যানং সপ্রসর্থনিরপণহ | 
মৃর্বযাদিচারকথনং গৃথগ্লক্ষণনহযুতং ॥ 

চর্িতং ভরতস্যাথ ঘুক্কিমার্থনিদর্শনহ 

নিদাঘখডুসংবাদে! দ্িত্ীয়োহংশ উদা- 

হৃতঃ৪০৪ প্রথদভাগন্য তৃতীয়াংশ | 

নম্বম্তরসমাখ্যানং বেদব্যায়াবতারকৎ ॥ 
নরকোদ্ধারকং কর্ন গদিতঞ্চ ততঃ পরহ £ 

গরস্টোর্বপংবাদে .সর্ববধর্্নিজপণহ ॥ 

শ্রা্তকম্পহ তখোদ্দি বর্ণাশ্রমনিবন্ধনে ॥ 
সদাচারশ্চ কধিতো মায়ামোহকথা ততঃ। 

তৃতীয়োহংশোহযসদিতঃ  সর্বাপাপত্রণা- 

শন ৪ শুথনভাগদ্য চতুধাহশে 1 

সুধাবহশকতা পুণ্য সোনবহশানুকা বনহ। 
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চতুর্ধেহশে ফুনিশরেষ্ঠ নানারাজকথা- 

চিত ॥ ₹ ॥ প্রথমভাগন্য পঞ্চমাংশে | 

কৃষ্ণাবতা রসংপ্রশ্নে। গোরুলীয়। কথা ততথ 

পৃতনাদিবধো বাঁল্যে কৌমারেহঘাদি- 

হিহসনহ ॥ কৈশোরে কহন্হননৎ মাঁধুরৎ 

চরিত তথ।। ততন্তব যৌবনে প্রোক্তা 

লীলা দ্বারবতীভবা! ॥ সর্ববদৈত্যবধে যত্র 

বিবাহাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ। যত্র স্থিত্ব! জগ- 

ন্নাখঃ কৃষেন যোৌগেশ্বরেশ্বরঃ | ভূভীরহরণৎ 

চক্রে পরম্হননাদিভিঃ ॥। অঙ্টীবক্রীয়- 

মাখ্যানহ পঞ্চমোহহশ ইতীরিতঃ 1] ক ॥ 

প্রথমভাঁগস্য ষষ্ঠাহশে ॥ কলিজৎ চরিতং 

প্রোক্তং চাতুর্বিধ্যং লয়স্য চ। ব্রদ্ধজ্ঞান" ] 

সমুদ্দেশঃ খাণ্ডিক্যস্য নিরূপিতঃ ॥ কেশি- 

ধ্বজেন চেত্যেষঃ যষ্ঠোহহশঃ পরি- 

কীন্তিতঃ। £॥ ত্য ছিতীয়ভাগে ! অতঃ 

পরস্ত সৃতেন শৌনকাদিভিরাদরাৎ ॥ 

পৃষ্টেন চোদিতাঃ শশ্বদিষুঃধর্টোত্তরাহবয়াঃ। 

নানাধন্কথাঁঃ পুণ্য ব্রতানি নিয়ম যমাঃ॥ 

ধর্দশান্্হ চার্ঘশান্ত্রৎ বেদান্তৎ জ্যোতিষং 

তখা॥ বংশাখ্যানং প্রকরণাৎ ভ্োতাণি 

মনবন্তথ ॥ নানাবিদ্যাশ্রয়াঃ প্রোক্তীঃ 

সব্জলোকোপকারকাঃ 1 এতদ্বিফুঃপুরাণহ 

বৈ সব্ভ্শাস্তরার্থনংগ্রহং ৪ ক্র ০ তশুফল- 

শ্রুতিঃ। বারাহকলবনান্তৎ ব্যাসেন 

কবিতং ভিছ।' যো নরঃ পঠতে ভক্তয। 

যঃ শৃণেতি চ সাদিরহ ! তাঁবুভৌ বিষ" 

লোকং - হি ভ্রলেতাং ভুক্রভোগকৌ 
তল্লিখিস্থা চ যোদন্যাদাধাঢ্যাং স্বতবেসুনা। 

সহিত বিষ্যৃভভায় পুরাণার্থবিদে ছ্িজ 

. সব যাতি বৈষ্ণব ধাম বিমানেনাকবর্চমা 

যস্চ বিষুপুরাণস্য বমনুক্রমণীং দ্বিজ! 

কখমেচ্ছণুয়াদ্াপি গ পুরাণফলং লতে ॥ 

ইতিভ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ববভাগে রৃহদুগা" 

খ্যানে চতুর্থপাদে ৯৪ অধ্যায়ঃ ॥৩॥ 

চতুর্থৎ মবায়ুপুরাণং । ব্রক্ষোবাচ! শৃণু 

বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণৎ বায়বীয়কং। 

যন্মিন্ শ্রুতে লডেদ্ধাম রু্রস্য পরমায়ন
॥ 

চতুর্বরবিংশতিসহআং তৎ্পুরাণং প্রবী" 

ভিতৎ । শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্মাগ্যঙাহ 

মারুতঃ ॥ তদদায়বীয়মুদিতং ভাগঘাসমা" 

চিতৎ । &। তন্ত পূর্ববভাগে। গান 

লক্ষণ যন্ত্র প্রোভৎ বিপ্র দবিত্তরংঃ 

মন্বন্তরেযু বংশাশ্চ রাজাং যে মর 

কীর্তিতাঃ ॥ গয়ানুরহ্য হুননং বিস্তরাদ 

যত্র কীর্তিতই ॥ মাগানাখৈর সাহাকসা 

মাঘস্যোক্তং ফলাধিকং | দানধর্থা রা 

রশ বিস্তরেগোদিতান্তথা | তুপাতাল 

ককুব্র্যোনচারিণাৎ ঘত্র নির্ঘরঃ | বত 

দীনাঞ পূর্ববোহয়ং বিভাগঃঅগুদাহতঃ রঃ 

তছ্ত্তব্রভাগে | উত্তর তন্ত ভাগে 

নক্দাতীর্ঘবর্ণনং । শিবন্ত সংহিতা! দৈ 

বিস্তরেণযুনীশ্বর ॥ যো দেবঃ সর্বদেবানহ 

ছুর্দিজেয়: সলাতনঃ॥ সু সর্ববহণ 

যন্থান্তীরে ভিষ্ঠতি সন্ততং ॥ ইহ রা 

হরিরিদহ-সাক্ষাচ্চেদহ পরো হরঃ॥ নং 

ত্রহ্ধ নিরাকারৎ কৈবল্যং নর্নাভলহ ॥ 

প্রবং লোকহিতার্থায় শিবেন হ্শহীরি। 

শি কাপি সরিজপা রেবেয়নবতারিত? 

বে বসন্তা,তরে কুলে রুজেন্ানুচরা হিতে 
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-বসস্তি বাম্যতীরে ঘে লোক তে-খাস্তি 
বৈষ্ঞবহ। ওকারেশ্বরমারভ্য যাবৎ পশ্চিম- 

সাগরহ॥ সঙ্গমাঃ পঞ্চ চ ত্রিংশন্নদীনাহ 
পাপনাশনাঃ 1 দশৈকমুভ্তরে তীরে ভ্রযো- 

, বিং্তি দক্ষিণে) পঞ্ত্রিংশতমঃ পোক্ত 
বেবাঁসাগরসঙ্গমঃ 1 স্জমৈঃ সহিতান্যৈবং 
রেবাতীরঘয়েখপি চ। চতুঃশতানি তীর্ধানি 

প্রসিদ্ধানি চ মন্তি হি & ষষ্টিভীর্ঘদহত্জাণি 
ষ্টিকোট্যো খুনীশ্বর । সন্ভি' চান্যানি 
রেবাঁয়াস্তীরযুখো পদে:পদে ॥ সংহিতেয়ং 
মহাপুণ্যা শিবদ্য পরমাত্মনঃ | নর্শদা- 

চরিতৎ ধত্র বাযুনা পরিকীর্ভিতং ॥ * ॥ 

তহুফলশ্রুতিঃ | লিখিত্বেদং পুরাণ গুড় 

ধেসুমমাচিতং | শ্রাবণ্যাং যো/দদেস্ক্ত্য। 

' ভ্রান্মণায় কুট্দিনে।' রুদ্রলোকে বসেৎ 
, মোহপি যাবদিক্রাশ্চতুদ্দিশ ॥ যঃ আাব- 

য়ে শৃণুয়ান্বীয়বীয়মিদং নরং | 'নিয়মেন 
হবিষ্যাশী স-কুব্ডো নার সংশয় ॥ য. 

স্চানুক্রমশীমেতাং 'শৃগোভি শ্রাবয়েত 
বব 1১ সহি সর্বর্ুরাণস্য ফল "অব 

ণজং, লে লক ইতি ভ্রীনারদীয়পুরাণে 
পূর্ধভাগে : বফছপাধ্যানে চিনে 
৯৫ অধ্যায়ঃ ৪1 - 

পঞ্চমৎ শ্রীভাগবতগুরাণৎ | সি 
বাচ।: মরীচে শৃধু বক্ষঠাসি বেদব্যামেন 
যহ কৃতং ।-্্রীয়ন্ভাগবতং নাথ -পুরাগং 
ত্র্মসম্মিতৎ ॥ তদটাদশসাহশস্কীর্তিতৎ 
পাপনাশন ! হরপাদপরূপোহয়হ স্কদ্ধৈ- 

-ন্বাদশভিধূঁতঃ ভগবানেৰ বিপ্রেক্দ্বিশ্ব- 
"পা ক্ষমীরিতহ (7 তন্য প্রথমন্ন্ধে। 

৮ 

. তত্র: ভু প্রথমে ক্দ্ধে 'সৃতরষীণাৎ 'সমা- 
খমহ ব্যাস্ত চরিতং 'পুণ্যৎ পাঁণু- 

বানাং তখৈব চ। পারীক্ষিতযুপাধ্যান- 
মিতীদৎ সমুদাহতং ॥ * ! দ্বিতীয়ন্কন্ধে ॥ 

পরীক্ষিচ্ছুকসংঝদে হ্তিছযনিরপণং 1 

ত্রহ্মনারদনংবাদেইবত/রচরিতাঁযুতং ॥ 

পুবাণলক্ষণক্ষব স্থট্রিকারণসম্তবঃ | 

দ্বিভীয়োহয়ং সযুদিতঃ ক্কন্ধো ব্যাসেন 
ধীনতা ক্ষ 1“ তৃতীয়ন্দ্ধে ৷ চরিতং বিছুব- 

স্যাথ মৈত্রেষেণাস্য সঈমঃ। স্থপ্রিপ্রকরণং 
পশ্চা্ধষণঃ পরমাতনঃ ॥ কাপিলৎ 

সাখ্যমপ্যত্র তৃতীয়োহয়মুদাহতঃ | প্ | 

চতুর্থস্কন্ধে। সত্যাশ্চরিতমাঁদ তু গ্রবদ্য 

চরিত ততঃ॥ পুথোঃ পুণ্যসমাখ্যানৎ 

ততঃ গ্রাচীনবর্হ্িষঃ। ইত্যেষ তুর্ধ্যো 
গদিতে বিসর্গে স্বন্ধ উত্তমঃ ] * ॥ পঞ্চম 
স্কক্গে ॥ প্রিয়ব্রতন্য চরিতং তদ্ংস্টানাঞ্চ 

- পুণ্যদৎ | ব্রহ্মা ণ্ান্তর্গতানাঞ লোকানাং 

বর্ণনন্ততঃ॥ নরকস্থিতিরিত্যেষ সংস্থানে 

পঞ্চমো সতঃ 1৭ হষ্ঠক্ষক্ছে ॥ অজ/মিলস্য 
চরিত দক্ষম্থভিনিকূপণৎ ॥ বৃত্রাথ্যানৎ 
ততঃ পশ্চান্মরূতাৎ জন্ম পুণ্যদহৎ । 

ষষ্ঠোহয়গুদিতঃ ক্ষন্ধো ব্যাসেন পরি- 
পোষণে ॥ ক্ষ 0 সপ্তমস্কন্ে। প্রহলাদ- 
চরিতহ পুণ্যং বর্ণাশ্রমনিরূপণহং | সপ্ডমো। 

. দিতো! বহুস বাঁগনাকর্মকীর্ভনে 8 ও 

 অই্টমক্ষন্দে। গজেজ্রমোক্ষণাধ্যানহ অথ 
, স্তবনিরূপণহ ॥ জমুদ্রমধনকেব বলিবৈভব- 

বহ্ধনহ 3 অৎস্যাবতারচরিতমষউমোইয়ং 
প্রকীত্তিত টি 
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তৎপরহ। হরিদ্বারস্ত চাখ্যানং কাষো-.] , , পিতাপুভ্রসমাখ্যানং দতাত্রেয়কথা ততঃ। 
দাখ্যানকৎ তথা -| ' বদরীতীর্ঘমাহাত্্ং 1. ৪ হৈহয়স্তাথ চরিত মহাখ্যানসমাচিতহ ॥ 

কানাখ্যায়াতখৈব চ। প্রভীসম্ চমাহাত্ব্যং 
.. পুরাঁগাখ্যানকং ততঃ ॥ খতমাখ্যানকং 
।পশ্চাছেদপাদত্তবন্ততঃ । গোৌকর্ণক্ষেব্র- 
'মাহাত্যং লক্ষমণাখ্যানকৎ তথা ॥ ,সেতু- 

মাহাআ্যকথনং নর্শ্মদাতীর্ঘবর্ণনৎ। অবন্ত্যা- 
* শ্চৈব মাহাত্ম্য মধুরায়াস্ততঃ. পরং ॥ 

॥. বুলটবলম্য ক্মহিম বফেত্রক্ষন্ডিকে 
গ্রতিঃ॥ মোহিনীচরিতৎ পশ্চাদেবং বৈ 

- 'নারদীয়কৎ [%॥ তৎফলভ্রুতিঃ | যঃ 

, শৃণোতি নরো। ভক্ত্য। শ্রাবয়েছা সমাঁ 

, হিতঃ ।-দ যাঁতি ব্রহ্মণে! ধাম নাত্র কার্য |. - 

বিচারণ.॥ . যান্তেতদিষপুর্ণায়াং থেনৃনাহ 
,সপ্তকাচিতৎ। |; প্রদদ্যাদ্দিজবরধযায় স 

, লভেন্মোক্ষমেব চ- যশ্চানুক্রমণীমেতাঁৎু 

; নারদীয়ন্ত বর্ণয়েৎ ।- শৃণুয়াদ্বৈকচিত্তেন 
-(-সোহপিত ্র্গগ্রতিৎ, লভে | ক্গ ॥ ইতি 

জীন রদীয়পুরাঁণে পুর্ববভাগে বৃহছপা" 
1” খ্যানে চতুর্ঘপাদে ৯৭ অধ্যায়ঃ] ৬ ॥ 

সম্তয়হ মার্কগেয়পুরাণৎ'। শীত্রচ্ষোবাচ। নি, 

অথ তে .সংপ্রবক্ষ্যামি মা্কপ্েয়াভিধহ - 

মুন] পুরাণৎ" স্থমহত পুণ্যৎ পঠতা 
শৃণৃতাং সদা ॥- যত্রাধিকৃত্য - শকুনীন্ 
সর্ধরধর্মীনিরপণং-। মার্কেয়েন' মুনিনা 

, জৈমিনেঃ প্রাক্ সমীরিতং [ পক্ষিণাং ধর্মা- 
- সংক্ধানাৎ ততো জনম্মনিরূপণহ | পূর্ববজন্" 

কথা, চৈষাংবিক্রিয়াচ দিবল্পতেঃ ঢু তীর্ঘ: 
যাত্রা -বলম্কাতো দ্রৌপদেয়কধানকং ॥ 
হরিশ্চজ্রকথ। পুণ্য যুদ্ধমাড়ীবকাভিথং ॥ 

- মদালসাকথাত্রোক্ত1 হলকর্চরিতা চিত। 

সু্রিদংকীর্ভনং পুণ্যৎ নবধা পরিকীর্তিতং ॥ 
কল্লান্তকালনির্দেশো যক্ষস্থস্টিনিরপণহ | 
রুদ্রাদদিস্্িরপুযুক্তা ছীপবর্ষানুকীর্ভনং ॥ 
মনুনাঞ্চ কথা” নানা কীত্তিতাঃ পাপ. 

, হারিকাঃ। তাস্থ ভুর্মাকথাত্যন্তৎ পুণ্যদা 

চাষটমেহন্তরে | তহপণ্চা গ্রণবোৎপন্তি- 
স্ত্রয়ীতেজংসমুদ্তবঃ | মার্তশুস্ চ জন্মাখ্যা 

তম্মাহাত্মযসয়াচিতা ॥ বৈবন্বতাচয়শ্গাপি 
বহুসপ্র্যশ্চরিতৎ ততঃ।॥ বৎসপ্রীস্থানে 

বহুসত্ত্রী চ পাঠঃ । খনি্রস্ত ততঃ প্রোক্ত! 
কথা পুণ্যা ৷ মহাত্বনং ॥ অবিক্ষিচ্চরিতং 

চৈব কিমিচ্ছত্রতকীর্ভনৎ | নরিয্যন্ত্থ 
চরিতং ইন্ছাীকুচরিতৎ ততঃ তুলস্কা- 
শচরিতৎ পশ্চাদ্রামচন্দ্রস্য সৎকথা |-কুশ- 
'বংশস্মাধ্যানৎ - সোমবহশানুকীর্ভনহ ॥ 

পুর্ধরবঃকথা .পুণ্যা নহুষ্য কথাদুতা ! 

যযাতিচরিতং পুণ্য যছুবংশানুকীর্ভনৎ ॥ 
শ্ীকৃষ্ণবালচরিতৎ মাথুরং চরিত ততঃ। 
ছারকাচরিতঞ্চাথ কথা সর্ববাবতাবজ। ॥ 

ততঃ সাম্যসমুদ্দেশঃ প্রপর্চাসত্বৃকীর্তনহ | 

মােয়স্য চরিতংপুরাণশ্রবণে ফলং ঃগ] 
ততফলশ্রুতিঃ। যঃ শৃণোতি নরো! ভক্ত 
পুরাণমিদমাদরাশু। মাকণেয়াভিধং বন 

স লভেৎ পরমা গতিং ॥ খস্ত হ্যা 

কুতে চৈতচ্ছৈবং ল লভতে “পদং ॥ তত 
্রমুচ্ছেলিবিত্বা যঃ সৌবর্ণকরিসংযুতৎ | 

-কাঁ্তিক্যাৎ দ্বিজবর্ধ্যায় -স লছেদ্ত্র্ণঃ 
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_ পুর্বভাগে : বুহছুপাখ্যানে চতুর্থপাদে 
৯৯ অধ্যায়ঃ | ৮-। টি 0 সা 

নবমহ ভবিষ্যপুরাণং । ভ্রীত্রন্মোবাচ। অথ |. 

তে সংপ্রবক্ষ্যা্ি পুরাণৎ সর্ববসিদ্ধিদং 1 

ভবিষ্যৎ ভবতঃ সর্বল্োকাভীক্উপ্রদায়কং! 

যন্রাহৎ বর্বদেবানীসাদিকর্তা সমুদ্যতঃ | 

স্ষটযর্থৎ তজর সগ্রাতো মনু স্বায়িভুবঃ 
পুরা ॥ ন্ মাং প্রণম্য পণ্রচ্ছ ধর্শং 

সর্বার্থসাধকৎ। অহ তন্মৈ তদা প্রীতঃ 

প্রাবোচহ 'ধর্মীনহহিতাৎ ॥ পুরাণানাৎ 

যদা ব্যাসে। ব্যাসঞ্চক্রে মহামতিঃ। তা! 

,তাৎদংহিতাং সর্ববাং পঞ্চধা ব্যভজন্মুনিং] 
অোরকল্পরৃ্তান্তনানাশ্চর্য্যকথ[চিতাহ 

তত্র গ্রথমপর্ববণি। তত্রািমং স্থৃতৎ পর্কব ] 

তরাঙ্গ্যৎ বত্রান্ত্যপক্রনঃ ॥ সৃতশৌনক- 
সংবাদে পুরাণপ্রর্ঈবংক্রঘঃ | আদিত্য- 

চরিতঃ প্রায়ঃ বর্ববাখ্যাননমাচিতঃ ॥ 
স্ক্টযাদিলক্ষণোপেতঃ শান্তরসর্বস্বক্ূপকঃ। 
পুস্তলেখকলেখানাৎ  লক্ষণঞ্চ 

পরহ] সংস্কারাণাঞ্চ সর্ধবেষাৎ লক্ষণথ্ত্র 
কীন্তিতৎ। পক্ষত্যাদিতিখীনাঞ্চ কল্লাঃ 

নপ্ত চ কীর্ভিতাঃ॥ অকম্যাদ্যাঃ শেষকল্পা 

বৈষঃবে পর্বণি স্বৃতাঁঃ। শৈবে চ কামতো! 
ভিন্নাঃ ঘৌরে চান্ত্যকথাচয়ঃ ॥ প্রতিসর্গা- 
হায় পশ্চান্গানাখ্যানসমাচিতং । পুরাণ- 

স্যোপসংহারদহিতং পর্ব পঞ্চমৎ ॥ এষু 
পঞ্চ পুর্ববশ্িন্ ত্রহ্ধণো মহিমাধিকহ | ক] 

দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমপর্ধরগ 1 ধর্ে 
কামে চ মোক্ষে তু বিষ্োশ্চাঁপি শিবস্য 

ততঃ 

চ॥ দ্বিতীয়ে চ তৃতীয় চ যৌরো বর্গ 
৮ 
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* চতুষ্টয়ে। প্রতিসর্গাহবয়ং ত্বস্ত্যৎ প্রোভডং " 
সর্বকখাচিতৎ ॥ ভবিষ্যৎ" বিনি্দিকটিং, 
পর্ব ব্যাসেন ধীমত1। চতুদ্িশসহজস্ত 

: পুরাণ পরিকীর্তিতং 1 ভবিষ্যৎ সর্বদ- 
দেবানাং সাম্য ঘত্র প্রকীত্তিতৎ ৷ গুণাঁনাং 
তারতম্যেন সমং ত্রঙ্গেতি হি শ্রুতিঃ | 

চততফলশ্রুতিঃ | তল্লিখিস্বা ভু যো! দ্যা 
পৌধ্যাৎ বিদ্বান বিমশ্নরঃ। গুড়ধেনু- 

যুতৎ হে বন্ত্রণাল্যবিভূষণৈঃ ॥ বাচকং 
পুস্তকর্ধাপি পূজয়িত্বা বিধানতঃ | গন্ধাদৈর- 

ভোঁজ্যভক্ষ্যৈশ্চ কৃত্বা! নীরাঁজনাদিকং | 
যে! বৈ জিতেন্দড্রিয়ে ভূত্বা সোপবাঁসঃ 

সমাহিতঃ॥ অথ বৈ যে নরো৷ ভক্ত্য। 

কীর্ভবেচ্কপুযাদপি | স মুক্তঃ পাঁতকৈ- 
ধোরৈঃ প্রয়াতি ব্রহ্মণঃ পদ্ং বোহপ্যনু- 
ক্রমদীমেতাৎ ভবিষ্যস্ত নিরূপিতাৎ 1. 

পঠেম্বা শৃণুযাচ্চেতৌ। ভুক্তিং মুক্তি, 
বিন্দতঃ ]%॥ ইতি আ্রীনারদীয়পুরাণে 

পূর্ববভাগে বৃহছুপাখ্যানে . চকছুর্থপাদে 

১০০ অধ্যায়ঃ ॥৯ ॥ 

দশমত ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণং | শ্ীত্রন্ষোবাচ। 
শুণু বন প্রবঙ্ষ্যামি পুরাণৎ দশমৎ তব। 

ব্রক্মাবৈবর্তকং নান বেদমার্গীনুদর্শকৎ ॥ 
সাবণির্বত্র ভগ্বান্ সাক্ষাদ্দেবর্ষয়েহধিতিঃ ॥ 
নারদায় পুরাার্থং প্রাহ সর্ববমলোৌকিকহ ॥ 

বর্ণার্ঘকামনোক্ষাণাং সারঃ আীতিহীরো। 
হরে। তয়োরভেদসিঘ্য্ঘহ ত্রহ্গ বৈবর্ত- 

মুভ্তমহণ রখন্তরস্ কল্পন্য বৃতাভ্তহ বন্ময়ো 

দিত শতকোটিপুরাণে ত€ মংক্ষিপ় 
পাঁহ বেদবিৎ ॥ ব্যারশ্চতুদ্ধী সহব্যস্থা .. 
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পদং ॥ শৃণোতি -শ্রাবয়েদাপি যশ্চান্থু | - 'তিথীনাঞ্চ ব্রতাদিকং | বারক্রতান্থকণনং 

ভ্রমণীমিনাৎ। মার্কগেয়পুরাণস্য স লভে-. 

:দ্বান্থিতঘ ফলং ॥ %.]. ইতি শ্রীনারদীয়- 
পুরাণে পুর্ববভাগে বৃইছুপাখ্যানে চতুর্থ- 

স্পাদে ৯৮ অধ্যায়ঃ ॥৭ ॥ 

অস্টম ' অগ্নিপুরাণং | - ভ্ীত্রন্মোবাচ। 
অথাতঃ সহপ্রবন্গ্যামি তবাগ্রেয়পুবাণকৎ।, 

ঈশানকল্পবৃভীন্তৎ বশিষ্ঠায়ানলোইত্রবীৎু॥ 

তৎ পঞ্চদশসাহস্রৎ নান্দাীৎ চরিতমন্ুতৎ। 

পঠতাঁৎ শৃণৃতাঞ্চের সর্ধবপাপহরৎ নৃণাং ॥ 

্রশ্নপূর্ববৎ পুরাণস্য কথা সর্ববাবতারজা। 

স্থপ্রিপ্রকরণং চাথ বিবুপূজাদিকৎ ততঃ ॥ 
অগ্নিকার্ধ্যহ ততঃ পশ্চানন্ত্রদুদ্রাদিলক্ষণৎ। 

সর্ববদীক্ষাবিধানঞ্চ অভিষেকনিরূপণং ॥ 

লক্ষণৎ ,মগুলাদীনাং কুশীয়া। মার্নং 

ততঃ 1 পবিক্রারোপণবিধিরেবালয়বিধি- 

স্ততঃ ॥ শালহ্রীগাদিপুজা চ মৃত্তিলন 

পৃথকৃ পুথক্ । ন্যাঁসাদীনাৎ বিধানঞচ 

, প্রতিষ্ঠ। পূর্তকা ততঃ ॥ বিনায়কাদি- 
দীক্ষাণাৎ বিধির্জেস্ততঃ পরং 1 প্রতিষ্ঠা 
সর্বদেবানাৎ ্রহ্গাগুদ্য নিরূপণংৎ ॥ 

গঙ্াদিতীর্থমাহাত্ম্ৎ জন্বাদি্বীপবর্ণনং। 
উদ্মীধোলোকরচনা! জ্যোতিশ্চভ্রনিরূ- 

পণহ ॥ জ্যোতিষঞ্* ততঃ প্রোজহ শান্তর 

সুদ্ধজয়ার্ণবং | ষট্কণ্ম চ ততঃ প্রোক্তিং 

মন্ত্রযন্ত্রেষহীগণঃ ॥ কুজিকাদিসমর্চা চ 
যোড়ান্যাসবিবিস্তথা। কোটিহোনবিধানঞ্চ 
তদস্তরনিরপপং 8. ত্রন্গচর্ধ্যাদিষগ্মাম্চ 

;. শ্রাদ্ধকলবিধিস্ততঃ। শ্রহযন্স্ততঃ শ্বোক্তে | -? 

০ বৈনিকস্মার্তকপ্দ চ ॥ শ্ায়েশ্চিতান্কখনং 

৪৭ 

নক্ষতরব্রতকীর্তনৎঠ। মাসিকব্রতনি্দেশে। 

দ শদীপদানবিধিভ্তথা । নবব্যহার্চনৎ প্রোক্তং 

- নরকাণাং 'নিরূপণৎ ॥  ব্রতানাঞ্চাপি 

দানানাৎ মিরূপণমিহোদিতং নাড়ীচক্র 

সমুদ্দেশঃ সন্ধ্যাবিধিরনুভমঃ | গায়ন্ার্ময 

নির্দেশো লিঙ্গপ্তোত্রৎ ততঃপরহ। রাজা" 

ভিষেকমন্ত্রোকির্ধন্কৃত্যঞ্চ ভুভুজাং ॥ 

্প্রাধ্যায়স্ততঃ প্রোক্তঃ শকুনাদিনিরপণং। 

মগ্ডলাদিকনির্দেশো। রণদীক্ষাবিধিভ্ততঃ | 

রামোক্তনীতিনির্দেশো। রত্বানাৎ লক্ষণৎ 

ততঃ। ধনুবিদ্যা ততঃ প্রোক্তা ব্যবহার" 

প্রদর্শনহ ॥ দেবাহ্রবিমর্দাখ্যা হাযূর্বেধ" 

নিরূপণহ | গজাদীনাং চিকিৎসাচ তেষাং 

শান্তিস্ততঃ পরৎ ॥ গোনসাদিচিকিতমা ৮ 

নানাপুজান্তত: পরং | শানয়্গপি 

বিবিধা ছন্দঃশান্্রঘতঃ পরং ॥ সাহিতাঞ 

ততঃ পশ্াদেকার্ণাদিসমায়াঃ। দি 

শিষ্টানুশিষ্টিশ্চ কোষ: সব্গাদিবর্কে £ 
প্রলয়ানাং লক্ষণণ্চ শারীরবনিরপণং! 

বর্ণনৎ নরকাণাঞ্চ যোগশান্ত্রমতঃ' পরত 1 

ব্রদ্ষভ্ঞানৎ ততঃ পশ্চাৎ পুরাণশ্রবণে 
ফলং॥ এতদাগ্নেয়কং বিপ্র পুরাগং পরি" 

কীর্ভিতহ ॥ * ॥ ততফলশ্রগভিঃ। তলিখিহা 
ভুযো দদ্যাৎ হুবর্ণকমলাচিতং । তিল" 

ধেনুযুতৎ বাপি, মারগপি্ধ্যাহ বিধানতঃ। 
পুরাণার্ধবিদে দোহথ ন্বর্লোকে সহ 

য়তে ৪. ওধানুক্রমণী প্রোক্তা তবারেষপ্য 

ভক্তিদা। শৃণৃতাৎ পঠতাকৈব নৃখাঞেহ 

পরত চ 8 ₹ ইতি ভ্রীনারদীয়পুরাণে 



£ 
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ূর্বভাগে বৃহছুপাখ্যানে চভূর্থপাদে ঃ 
এ 

৯৯ অধ্যায়হ] ৮৭ 

নবম ভবিষ্যপুরাণৎ। ্রীব্রন্দৌব16। রা 
তে সহপ্রবক্ষ্যামি পুরাণ সর্বসিদ্ধিদহৎ 
ভবিষ্যৎ ভবতঃ দর্ববলোকাভীকপ্রদায়কহ! 

যত্রাহৎ বর্ধবদেবানাসাদিকর্তা সমুদ্যতঃ। 
সষ্ট্র্থৎ তত্র সপ্তীতো মনুঃ স্থায়নতুবঃ 

স মাহ প্রণম্য পপ্রচ্ছ ধর্ম্হ 

সব্বার্থদাধকৎ। অহৎ ত্রৈ তদা আীতঃ 

প্রাবোচহ ধর্শাসহহিতাঁৎ ॥ পুরাঁণানাঁহ 

যদ ব্যানে। ব্যারঞ্চক্রে মহাঁমতিহ। তদ। 

.তাংনংহিতাং সর্বব।ং পঞ্চধা ব্যভজন্যুনিহা 
অেরকল্পরৃত্তান্তন।নাশ্চর্য্যকথ।চিতাথ% 

তত্র প্রথবপর্বণি। তত্রাদিমৎ স্মৃতং পর্ব 

তরান্যৎ বত্রান্ত্ুপক্রমঃ ॥ সৃতশৌনক- 
সংবাদে পুরাণপ্রশ্ননংক্রমঃ | আদিত্য- 
চরিতঃ প্রায়ঃ সর্ধবাখ্যাননমাচিতঃ ॥ 

সষ্ট্যাদিলক্ষণেপেতঃ শাক্তররর্বন্বরূপকঃ। 
পুস্তলেখকলেখানাৎ লক্ষণঞ্চ ততঃ 

পরং[ সংক্ষারাণাঞ্চ সর্ধেষাৎ লক্ষণঞ্চৃত্র 
কীত্িতং। পক্ষত্যাদ্িতিখীনাঞ্চ কল্পাঃ 

সপ্ত চ কীন্তিতাঃ॥ অইম্যাদ্যাঃ শেষকল্পা! 

বৈষ্থবে পর্ববণি শ্যৃতাঃ 1 শৈবে চ কামতো 

ভিমাঃ দৌরে চান্তযকথাচয়ঃ ॥ প্রতিসর্গা- 
হয় পশ্চান্গানাখ্যাননমাচিতৎ | পুরাণ- 

স্যোপনংহারনছিতং পর্বব পঞ্চনহ ॥ এষু 
পঞ্থনথ পর্ববন্মিন্ ব্রহ্ণো নহিমাধিকঃ। 
ভ্বিতীয্তৃতীয়চভূর্থপঞ্চমপব্ধন্থ 1 ধর্দ 
কামে চ মোক্ষে ভু বিষোশ্চাপি শিবস্য 
ঢচ॥ দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়্ে চ সৌরে! বর্গ- * 

৮৪ 

চতুক্টয়ে | ্ রতিগর্থাহ়ং তাং কহ: 
সর্বকখাচিতৎ ॥ সভবিম্যৎ" বিনির্দিষটিং 
পর্ব ব্যাসেন ধীমতা। চতুদ্দিশষহত্রন্ত 

১ পুরাণং পরিকীন্তিতং ॥ ভবিষ্যৎ সর্ব" 
দেবাঁনাঁৎ বাম্যং যত্র প্রকীত্তিতৎ | গুণাঁনাং 
তারতম্যেন মং ব্রন্মেতি হি শ্রুতিঃ |] 

“: তৎফলশ্রতিঃ তল্লিখিস্থ! তু ঘো৷ দদ্যাঁৎ 

পৌধ্যাৎ বিদ্বান বিমৎসরঃ | গুড়ধেনু- 
ঘুতৎ হেন বন্ত্রপাল্যবিভূষণৈঃ ॥ বাচকং 
পুন্তবর্ধপি পুজরিত্থা বিধানতঃ | গন্ধাদৈয- 
ভোঁজাতক্ষ্যৈশ্চ কৃত্বা নীরাজনাদিকং। 

যো বৈ জিতেন্ড্রিয়ো ভূহ্া! নৌপবাসঃ 
সমাহিতঃ॥ অথ বৈ যো নরো ভক্ত! 

কীর্ভয়েচ্্ুয়াদপি | স মুক্তঃ পাতকৈ- 
ধোরৈঃ প্রয়াতি ব্রহ্মণঃ পদং ॥ বোইপ্যনু- 

ক্রমণীমেতাঁৎ ভবিষ্যস্ত নিরূপিতাৎ 

পঠেছ্। শৃুয়াচ্চৈতৌ। ভুক্তিং মুক্তি 
বিন্দতঃ ॥%॥ ইতি ্রীনারদীয়পুরাণে 
পূর্ববভাগে বৃহছুপাখ্যানে , চূর্থপাদে 
১০০ অধ্যায়ঃ ॥৯ ॥ ঠা 

বশমহ, ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণং | ্রীব্রক্ষোবাচ ) 
শৃণু বহু প্রবন্ষ্যামি পুরাঁণৎ দশমৎ তব 
ব্রহ্ম বৈবর্ভকৎ নাম বেদমার্থানুদর্শকৎ ॥ 
সাবধির্ধত্র ভগবান্ সাক্ষান্দেবর্ধয়েহর্থিতঃ । 
নারদাঁয় পুবাণার্থং প্রাহ সর্বসলৌকিকং ॥ 

বর্ঘার্থকামমোক্ষাণাৎ সার আীতিহরো 

হরে। তয়োরভেদসিঘ্র্থৎ ভ্রহ্মাবৈবর্ত- 
খুভমহা রথন্তরম্য কল্পশ্থ বুন্তন্তিৎ বন্ময়ো* 

দিতং৭ শতকোটিপুরাশে ত€ নংক্ষিপ্য 
প্রহি বেদবিৎ ॥ ব্যাঁদশ্চতুদ্ধা সংব্যহ্থা 
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ত্হ্মবৈবর্ভমংজ্তিতং ৷ অস্টাদশসহত্রস্তৎ 
পুরাণৎ* পরিকীভিতৎ ॥ ত্রহ্মপ্রকৃতি- 

বিদ্বেশকৃষ্থণ্ুদমাচিতৎ । তত্র সুতর্ধি 

খ্বাঁদে পুরাঁণোপক্রমো মত ॥ % ॥ তত্র 

প্রথমে ভ্রন্মখণ্ডে। স্থপ্রিপ্রকরণত ত্বাদ্যং 
ততে! নারদবেধসোঃ | বিবাদঃ হৃমহাঁন্ 

ত্র দ্য়োরাসীৎ পরাঁভিবঃ ॥ শিবলোক- 
গতিঃ পশ্চাজ্জ্ঞানলাভঃ শিবান্মুনেঃ | 

শিববাক্যেন তৎপশ্চাৎ মরীচে নারদস্তা 

ভু'॥ মননকেব সাবর্ণের্জানার্থৎ দিদ্ধ- 
সেরিতে । আশ্রমে জুমহৎপুণ্যে ত্রলো- 
ক্যাস্চর্ধযকারিণি ॥ এতদ্ধি ব্রহ্মখণ্ডং হি 

শ্রুতৎ ,পাপবিনাশনৎ 1 *% । দ্বিতীয়ে 

গ্রকৃতিখণ্ডে। ততঃ সাঁবর্ণিসংবাঁদো নার- 
দশ্য অসীরিতঃ ॥ কৃষ্ণমাহাআ্যসংযুক্তে। 

মানাখ্যানকখোত্তরঃ | প্রকৃতেরংশভূতা- 

নাং কলাশাঞ্চাপি বর্ণিতৎ ॥ মাহাত্বযৎ 

পুজনাদ্যঞ্চ বিস্তরেণ ঘথাশ্থিতৎ। এতৎ 

প্রক্কতিখগ্ড২,হি শ্রুতং ভূতিবিধায়কখাঞ॥ 
তৃতীয়ে গণেশখণ্ডে । গণেশজন্মসংপ্রশ্বঃ 

. সপুণ্যকমহাব্রতৎ 1 পার্ববত্যাঃ কাত্তি- 

কেয়েন লহ বিদ্বেশসৃম্তভবঃ॥ চরিতৎ কার্ত- 

বীধ্য্যস্ত, জামদগ্ত্যস্ত চাুতৎ 1 বিবাদঃ 
হুমহান্ পশ্চাজ্জামদগ্যগণেশয়োহ 1এত- 

দ্বিত্বেশখণ্ডত হি অর্ধবিপ্রবিনাশনহ | 1 
চতুর্থে প্রীকুষ্ণজন্মথণ্ডে | শ্রীককজম্ম- 

সতপ্রশ্খো জন্মাখ্যানৎ ততোহনুতহৎ ॥ 
- গোকুলে গঘনহ পশ্চাৎ, পৃতনাদিবধো- 

হভুত্র১। বাল্যকৌমারজা লীল। বিবিধাশ্ুত্র 
বর্নিতাহ ৪ বানক্রীড়া চ গোপীভিঃ শারদী 

- লিঙ্গে হরোহ্ভ্যধাহ 1 মহ 

. .সমুদাহতা। রহন্ে রাবয়! জীড়া বর্ণিত 

বছবিস্তরা | সহান্কুরেণ ততপশ্চান্সধঝা- 
গরমনহ হরে কংসাদীনাঁৎ বধে বে 

সাদ্যস্ত দ্বিজসংক্কৃতিঃ ॥ কাশ্যসান্দীগনেঃ 
পশ্চাঘিদ্যোপাদানমভুতং | যবনস্ত বধঃ 
পশ্চান্বারকাগমনৎ হরেঃ ॥ নরকাদিবধ" 
সুত্র কেন বিহিতোহভুতঃ 1 কুষিখ€- 

মিদং বিপ্র নৃণাং সংসারখণ্ডনহ | ৯॥ 

তৎফলশ্রচতিঃ। পঠিত শ্রুতহ ধাতং 

পুঁজিতং চাভিবর্ণিতং | ইত্যেতদুতর্ন' 
বৈবর্তৎ পুরাঁণৎ * চাত্যলৌকিকং ॥ 
ব্যাসোজং 'চাদিসম্ভুতং পঠন্ শুধু বি 
চ্যতে | বিজ্ঞানভ্রানশমনাৎ ঘোবাং 

২সারসাগরাৎ ॥ লিখিত্বেদঞ্চ,ঘে! দা" 

ন্মাধ্যাৎ ধেনুসমাচিতহ | ভ্রক্মলোকমবা" 

পতি স্. ঘুক্তোইজ্ঞানবন্ধনাৎ | বশ্চানু" 

ক্রমণীৎ বাপি পঠেছা শুরুয়াদগি। 
সোহপি কৃষ্ণগ্রসাদেন লভতে ঝাঠিতং 

চল ॥ * ॥ ইতি" ভ্রীনারদীয়পুরাথে 

পুর্ববভাগে বৃহছুপাখ্যানে চতুরধপাদে 
১০১ অধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ঃ 

একাদশং লিঙগপুরাণৎ | ভীব্রক্মোবাচ। 

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নি 
সহভ্িকং | পঠতাহ শৃণুতাঞের ভভ্তিগুন্তি 
প্রদায়কং ॥ বচ্চ লিঙ্গাভিধ ভিন ছি" 

ধর্ঘদি 

সিদ্ধার্থ, অগ্নিকক্গকথাশ্রঘহ 7. তদের 
ব্যাসদেবেন ভাগদয়সমাচিতহ | পুরছিং 
লিলসুদিতহ ব্হাখ্যানবিচিত্রিতহ ॥ তলে 

গর 
কাদশসাহজ্ধ হরমাহান্্যসুচকৎ। - 
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নর্ববপুরাণানাহ .সারভূতৎ জগত্রয়ে ॥ 

. পুরাণোপক্রমে- প্রন সথগ্রিসজ্েপতঃ 
পুরা । %। তত্র পূর্বভাগে ॥ যোগাখ্যানং 

- তত প্রোক্তং কল্পাখ্যানৎ ততঃ পরহ £ 

লিঙ্গোস্তিবস্তদর্জ) চ কীন্ভিতা! হি ততঃ 
পরৎ |. সনতকুষারশৈলা দিসংবাদশ্চাথ 
পাবনঃ [ততো দধীচিচরিতৎ যুগধর্্ঁ 
'নিরূপণং। ততো ভূবনকোষাখ্যা সুর্ধ্য- 
নোমাম্য়স্ততঃট ॥ ততশ্চ বিস্তরাৎ বর্গ- 

- ন্ত্রিপুরাখ্যানকং' তথা ॥ লিঙগপ্রতিষ্ঠা চ 

- ততঃ পণুপাশবিমোক্ষণৎ ॥ শিবক্রতানি 

শৈবংসহআনামাথ দক্ষব্বিনাশনং 

. চ তথা, সদাচারনিরূপণৎ ॥ প্রা়শ্চিভা- 
নরিষটাশি, কািউশৈলবর্দনং ॥ অদ্ধকা- 
খ্যানকৎ .গশ্চাদারাহচরিভৎ পুনঃ 
নৃনিংহচরিতৎ পশ্চাজ্জলন্ধরবধস্ততঃ 

শা লহ শী 

কামস্য দহনং পশ্চাৎ গিরিজায়াঃ কর; 

গ্রহঃ-] ততো। বিনায়কীখ্যানং সৃত্যা- 
খ্যানং, শিবদ্য চ। উপমন্ত্যকথা চাঁপি 
পুর্ববভাঁগ ইতভীরিতঃ ॥ কচ ॥ তছুতরভাগে 

-,-বিষুমাহাত্্যকথনহ 'অন্বরীষকথ।" ততঃ 1 

, দানানি 

- প্রতিষ্ঠা তত্র গদিতা। ততোহইশখোরস্য 

-সর€কুমারনন্দীশসংবাঁদশ্চ - পুনর্ুনে 1 
-শিবমাহাত্মযবংযুক্রন্নানযাগাদিকং ততঃ। 
“দুর্যাপুজাবিধিশ্চৈব শিবপুজ! চ মুক্তিদা ॥ 

বহুধোজ্ঞানি শ্রাদ্বপ্রকরণন্ততঃ। 

' ১ কীর্তন ॥ ত্রজেশ্বরী মহাবিদ্যা গাঁয়ভী- 

" মহিমা ততঃ 1 ভ্যন্গকম্য চ সাহাত্ম্যং 

২, -পুরাণশ্রবণস্য চ॥ এতস্যোঁপরিভাগন্তে 

2. লৈঙ্গয্য বথিতো ময়া"। ব্যাষেন হি নিব-" আধ ত্রিশক্তিৎং 

ছস্য কুরমাহাত্যসুচিন্ঃ ॥% | তৎফল- 
শ্রতিঃ। লিখিত্বৈতৎ.পুরাণন্ত ভিলধেনু- 
সমাচিতৎ ! ফাল্তন্যাং পূর্ণিমায়াংৎ বো 
দদ্যানজ্্যা দ্বিজাতিয়ে । স লভেচ্ছিষ- 

সাযুজযৎ জরামরণবর্চিদিতঃ॥ বঃ গঠেচ্ছুগুযা- 
বাপি লৈঙ্গং পাপাপহং নরঃ7 স ভুত্ত- 
ভোগে। লোকেহশ্মিনস্তে - শিবপ্পুরৎ 

ব্রজেৎ ॥. লিঙ্গানুক্রমণীমেতাৎ পঠেদঘঃ 

শৃণুয়াৎ তথা। তাবুভে। শিবভক্তৌ৷ তু 
লেকদ্বিতয়ভোঁগিনৌ। জায়েতাং খিরিজ।- 

ভর্ভ,ঃ প্রসাদামাত্র সংশয়ঃ ॥ ₹॥ ইতি 
ভ্রীনারদীয়পুরাণে - পুর্ববভাগে বৃহছুপাঁ- 

খ্যানে চতুর্থ পাঁদে ১০২ অধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ 
ঘাদশং বরাহপুরাণং। ্রীব্রক্গোবাচ। শৃণু 
বৎস প্রবক্ষ্যামি বারাহং বৈ পুরাণকং | 
ভাথদ্বয়যুতৎ শ্শ্বদিকুঃমাহাত্ব্সুচকৎ ॥ 

মানবস্ত তু কল্স্থ প্রসঙ্গৎ মত্ক্ুতং পুরা। 

নিববন্ধ পুরাণেহন্মিংস্চতুর্বিংশসহত্রকে ॥ 

ব্যাসো হি বিদ্ধ জেষ্ঠঃ সাক্ষান্নারায়ণে! 
ভুবি। তত্রাদে। শুভসংবাদঃ স্মতে ভূমি 

. বরাহয়োঃ ॥ ক॥ তত্র পুর্ববভাখে। অথাদি- 

ক্কৃতবৃভান্তে রভ্যস্ত,চরিতং ততঃ। হুর্জ- 

য়ায়চ তৎপশ্চাচ্ছাদ্ধকল্ন উদ্দীরিতঃ॥ মহা" 

তপর্ আখ্যানং গৌধ্যুৎপতিন্ততঃ পরহ। 

বিনায়কন্য নাগানাং- নেনান্াদিত্যয়ো- 

রূপি ও গণানাঞ্চ তথ। দেব্য। ধনদস্য হৃষস্য 

চ। আখ্যানহ সত্যতপবো ্রতাখ্যানসম- 

স্থিত অগস্াগীতা তৎপশ্টীদ্রদ্র্গীতা 
প্রকীর্তিতা-1 সহিষাহ্রবিধ্বংসে মাহা" 

॥ পর্বাধ্যায়ন্ততঃ 
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শ্বেতোপাখ্যানৎ গোপ্রদানিকং । ইত্যাদি" 

কৃতবৃভান্তৎ প্রথমোদেশনামকং॥ ভগবদ্- 

ধর্দবকে পশ্চাদৃত্রততীর্ঘকথানকধ। ছাত্রিংশ- 

দপরাধানাহ প্রায়শ্চিন্তং শরীরকৎ ॥ 

তীর্থানাথপি সর্বেষাৎ মাহাত্ম্য পৃথ- 

গীরিতহ। মথুরায়া বিশেষেণ শ্রাদ্ধাদীনাং 

বিধিস্ততঃ ॥ বর্ণনৎ যমলে(কন্য খবিপুভ্র- 

প্রসঙ্গতঃ। বিপাকঃ বর্দণা্ষেব বিষুব্রত" 

নিরূপণহ॥ গোকর্ণস্যচ মাহাত্্যং কীর্তিতৎ 

পাপনাশনহ | ইত্যেষ পুর্ধবভাগোহস্য পুবা- 
দ্য নিরূপিতঃ 0%॥ উত্তরভাগে । উভরে 

প্রবিভাগে তু পুলভ্তযকুরুরাজয়োঃ। সংবাদে 

সর্ববতীর্ধানাৎ মাহাত্ম্য বিস্তরা পৃথক্ ॥ 

অশেষধন্দীশ্চখ্যাতাঃ পৌক্রং পুণ্যপর্বদ 
চ। ইত্যেবং তব বারাহহ প্রোক্তং পপ" 

বিনাশনহ | ক ॥ তহফলশ্রগতিঃ | পঠতাহ 

শৃণ্তাঞেৰ ভগবন্ততিবর্ধনং | কাঞ্চন 

গরুড়হ বৃহ! তিলধেনুমদাচিতৎ এ লিখি" 

ন্ৈতচ্চ বে। দদ্যাঁচ্ৈত্র্যাং বিপ্রায় ভক্তিতঃ। 

স লভেঘৈযঃবহ ধান দেবধিগ্ণবন্দিতঃ £ 

যো বাহুক্রমগ্ীমেভাং শৃখোত্যপি পঠ 
তাপি। সোহপি ভক্তিং লভেছিবে 
সহমাবোচ্ছেরকারিন্টহ হক 0. ইতি 

উনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে হহছুপাখ্যানে 

চতুর্থপাদে ৯০৩ অধ্যায়ঃ ৮ ১২৪ 

হয়োদশহ কন্দপুরাণহ 1 উত্রক্ষোবা। 
শুপু বক্ষ্যে নবীচে চ 
নখভিবিকজ ॥ বম্দিন অভিপ্রদহ দাকামিহাত 

দেবো 

সহহ 

গুহ জস্দ 

ঠবস্ছতহ ৪ 

।পৃতঙ মা! 
মে পু 
লঃক্ষতজ্যাছিত 

শে শভকোটৌ হত 

-জাতস্য সাঁরো ব্যাষেন কীিতঃ ॥ ক্ষন্দা" 

হয়ন্তত্র খণ্ডাঃ সপ্তেৰ পরিকল্পিত: । 

একাশিতিসহত্ন্ত স্কান্দং সর্ববাধরৃত্তনং। 

যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি স তু মাক্ষাঙ্ছিবঃ 

স্থিতঃ। যত্র মাহেশ্বরা ধর্ম: বুধ 

প্রকাশিতাঃ ॥ কল্পে ততপুরুষে বৃ্াঃ সর্ক" 

পিদ্ধিবিধায়কাঁঃ | ক তত্র প্রথমে মাহে 

শ্বরখণ্ডে। তন্য মাহেশ্বরশ্াদ্য: থগঃ 

পাপপ্রণাশনঃ ॥ কিকিম্নার্কমা হত 

বহুপুণ্যো বৃহৎকথঃ | সুচরিত্রশতৈধু্জা 

হ্থন্দমাহাক্স্যসুচকঃ ॥ যত্র কেদারমাহাে 

পুরাণোপক্রনঃ পুর! । দপ্রুঘজ্ঞকথা পশ্চা" 

চ্িবলিঙ্গার্চনে ফলহ ॥ সদুদ্রমথনাধ্যান 

দেবেন্দ্রচরিতহ ততঃ। পার্কাত্যাঃ মদুপা 

খ্যানহ বিবাঁহন্তদনন্তরহ কুমারোৎপতি' 

কখনহ ততস্তারকসঙ্গরঃ॥ ততঃ পণুপতা' 

খ্যানহ চণ্ডাখানিসমাচিতহ ॥দ্যুতগ্রতর্তনা 

খ্যানং নারদেন সদাগনঃ) ততঃ বুধ 

সাহায়ো পঞ্চতীথকথানকহ |. দর 

হৃপাখ্যানহ নদীমাগরবীর্তনহ। 
ইচ্ছা 

কথ পশ্াঙ্গাড়ীদজ্ঞকথাচিত1 ্
রাহর্াৎ 

স্ততো মহা কা দমনকন্য চ। সা 

সাগরসহযোগঃ কুনারেশ কথ ততঃ
 ॥ তা 

জারকযুগ নানাধ্যানসমাচিতহ £ হে 

তারকশ্যাথথ পঞ্গলিঙ্গনিবেশনহ ছি 

খ্যানহ ততঃ পুশন্হ উর্তলোকব্যবন্িত:। 

বর্চরেশিঘানহহ £ 

সহাকালনুসুহিত কথ চান্য মহার্ছিত | 

বাুল্বেদ্য নাছাক্সহ কোরিতীর্থহ পি 

পরং £ নালাহীবরনাধ্যানহ ওপর ৪ 

ব্রহ্থানুন্বিতিনানগঃ 
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- প্রকীপ্তিতৎ। পীগুবানাং কথ! পুণ্য 

মহাবিদ্যাপ্রসাধনহ £ তীর্ঘযাত্রাসমাপ্ডিশ্চ 
কৌমারঘিদমন্ভুতং। অরুণাচলমাহাত্র্ে 
সনকক্রহ্গব্ংকথা ॥ গোঁরীতপঃনমাখ্যানৎ 
তত্ততীর্ঘনিরপণৎ 1, মহিষাহ্রজাখ্যানং 

বধশ্চাঁন্য -মহাুতঃ॥ শোণাচলে শিবা- 

স্থানৎ নিত্যঘা পরিকীন্তিতৎ |. ইত্যেষ 
 কথিতঃ কান্দে খণ্ডো যাহেশ্বরোহস্তুতঃ [ঞছ 

দ্বিতীয়ে বৈঞ্ুবখণ্ডে। দ্বিতীয়ো বৈষ্ঞবঃ খণ্ড- 

স্তস্যা্যানানি মে শৃণু প্রথমংভূমিবাঁরাহং 
অমাখানৎ প্রকীন্তিতং ॥ যত্র বোচক- 
কুধদ্য মাহাত্বযৎ পাপনাশনং | কমলায়াঃ 
-কথ। পুণ্যা.শ্ীনিবাপস্থিতিভ্ততঃ ॥ কুলা- 
লাখ্যানকং চাত্র হ্বর্ণমুখরীকথা | নানা" 
খ্যানসমাযুক্তা ভারদ্বাজকথাদ্ুতা ॥ মতঙ্গা- 
গ্রনসহবাদঃ কীর্তিতঃ পাঁপনাশনঃ। পুরুযো- 
সুমমাহাত্ব্যৎ কীর্ভিতং চোৎকলে ততঃ ॥ 

মার্কপডেযসমাখ্যানহ অন্থরীষস্য ভূুপতে 
ইন্জছ্য্গদ্য চাখ্যানং বিদ্যাপতিকথ! শুভা! 
জৈমিনেঃ সমুপাখ্যানং নারদৃস্যাপি বাড়ব। 

.শীলকষ্ঠসমাখ্যানং নারসিংহোপবর্ণনৎ ॥ 
অস্থমেধকথ কাতো ব্রহ্মলোকগতিভ্তথা | 
রথযাত্রাবিধিঃ পশ্চাজ্জন্মস্নানবিধিস্তথ! ॥ 

দক্ষিণামূর্তুপাখ্যানং . শুপ্ডিচাখ্যানকং 
ততঃ । . রথরক্ষাবিধানঞ্চ :. -শয়নোৎমব- 

কীর্তন শ্বেতোপা খ্যানমত্রোক্তহ বহুত 
জর দোঁলোতসবে1।, ভগ্ববতে! 

ত্রতই সাহবতমরাভিধং ॥ পুজা চ কানিভি- 
বিষ্গেরুন্দালকনিয়োগকঃ । মোক্ষমাধন- 

নতোজৎ নানাবোগনিজপণৎ ॥ দশাবতার- 
৮৮ 

'কখনং * স্রানাদিপরিকীর্ভনৎ 1 - ততো 
বদরিকায়াশ্চ মাহাত্ম্হ গাপনাশনহ | 

অগ্ন্যাদিভীর্ঘমাহাত্ম্যং বৈনতেয়শিলাভবং। 
কারণৎ ভগবদাসে তীর্থং কাপালঘোচনং॥ 
পঞ্চধারাভিধৎ তীর্ঘৎ মেরুসংস্থাপনৎ 

তথা :ততঃ কম হাে মাহাত্যুং 

- মদনালসং ॥ ধুআকোশসমাখ্যানৎ- দিন 

কৃত্যানি কান্তিকে।. পঞ্চভীগ্সব্রতাখ্যানং 
কীভিদৎ ভূক্তিমুক্তিদহৎ'ঢ' : তদ্ব্রতন্ত চ 

মাহাত্যে বিধানং, আ্ানজৎ তথ! ॥ 

পা দিকীর্ভনং চাত্র মালাধারণপুশ্যকৎ ॥ 

পঞ্সৃতক্নানপুণ্যৎ ঘণ্টানাদাদিজৎ কলহ ॥ 
নানা পুষ্পার্ছনফলৎ তুলমীদলজহ ফলং ॥ 
নৈবেদ্যস্ত চ মাহাত্ম্য হরিবারকীর্তনং। 
অখটৈকাদশীপুণ্যৎ তথা জাগরণস্তা চ॥ 

মতস্থোৎসববিধানঞ্চ নামমাহাত্্যকীর্ভনহ। 

ধ্যানাদিপুণ্যকথনহ মাহাত্ব্যৎ মথুরাভবং ॥ 
মথুরাতীর্ঘমাহাত্মযৎ পুথগুক্তৎ ততঃ পরহ! 
বনানাং দ্বাদশানাঞ্চ মাহাত্ম্যং কীর্ভিতং 

ততঃ ॥. শ্রীয্াগবতন্তাত্রে মাহাত্ব্যং 

কীপ্তিতং, পরৎ 1 ,বস্রশাণ্ডিল্যসংবাদহ 

অন্ত্লীলাপ্রকাশকৎ ॥ ততো! মাঘন্ত, 

খাহাত্াৎ মানদানজপোভিবহ। নানাখ্যান- 

নমাধুদ্তহ দশ্বাধ্যাষে "নিরূপিতহৎ ॥ ততো 

বৈশাখমাহাক্ম্যে .শফ্যাদানাদি জং ফলহ। 

জলদানাদিবিধয়ঃ কামাধ্যানমতঃ পরহ ॥ 

শ্রতদেবস্্য চরিত ব্যাধোপাখ্যানমন্ুতৎ। 

তথাক্ষযতৃতীয়াবের্বিশেষাৎ পুণ্যকীর্তনং ॥ 
ভতভ্তযোধ্যামধহাত্যো চক্রত্রঙ্গাহ্বতীর্ঘকে | 

ধণপাপবিমোক্ষাখ্যে তথাধারসহক্রক এ 
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্বদারং চত্্রহরিধর্শহ্য্যাপবর্ণলং 1 ন্যর্ণ 
বৃষ্টেরুপাখ্যানৎ তিলোদা সরযুুতিং ॥ 
সীতাকুণ্ড গুও্ুহরিঃ সরযুর্ঘর্ধরাচয়ঃ | 
গোপ্রচারঞ্চ দুগ্ষোদৎ গুরুকুগ্ডাদিপঞ্চকং | 

'ঘোষার্কাদীনি তীর্থানি ত্রয়োদশ . ততঃ 

পরৎ। গ্য়াকুপন্থ মাহাত্বাৎ সর্ধ্বাঘবিনি- 
বর্তকং ॥ মাশুব্যাশ্রমপূর্ববাণি তীর্ঘানি তদ-" 
নম্তরৎ | অজিতাদিমানসাদিতীর্থানি গদি- 

তানি চ॥ ইত্যেষ বৈষবঃ খণ্ডে! দ্বিতীয়ঃ 
পরিকীভিতঃ |] তৃতীয়ে ব্রহ্গখণ্ডে। অতঃ 

পরৎ ব্রহ্মখণ্ডং মরীচে শুণু পুণ্যদৎ। যত্র 
বৈসেতুমাহাক্স্যে ফল স্নানে্ষণোন্তবহ 
গলবস্তা তপশ্চর্ধ্যা রাক্ষসখ্যোনকং ততঃ। 

চক্রতীর্ঘদিমাহাত্ব্যং দেবীপতনমহযুতৎ ॥ 
বেতালতীর্থমহিম! পাপনাশাদিকীর্তনং | 

, মঙ্গলাদিকমাহাত্যৎ ব্রহ্গকুণ্ডাঁদিবর্ণনহ 

হনুযুকু গুমহিমাগস্ত্যতীর্থভবং ফল ॥ 
রামতীর্থাদিকথনং লক্মীতীর্থনিকপণহ 1 

শঙ্াদিতীর্ঘমহিম। তথ! সাঁদ্যাহৃতাদিজঃ ॥ 

ধন্থুঘেেট্যাদিমাহাজ্াং ক্গীরকুণ্ডাদিজং 

তখ!। পায়জ্যাদিকতীর্ধানাং মাহাত্ম্য 

চাত্র ফীত্তিত ॥ পামনাথন্য মহিমা! তত্ব- 
ভ্ঞানোপদেশনং। যাত্রাবিধানকথনহ দেতে। 

মুক্তিপ্রদৎ নৃণ।হ ॥ ধশ্মীরণ্যন্য নাহীত্যহ 

ততঃ পরঘুদীরিতহ। দ্হাুঃ ক্ন্দায় ভগবান্ 

যত্র তহ্দুপাদিশৎ ধন্্ারণ্যহ্বংসুতিস্তৎ" 

পুখ্যপরিকীর্তনহ | কর্ঘ্দদিছ্ধেহ নসাখ্যনিৎ 
ফধিবংশনিরূপণৎ অগ্নরাতীর্ঘসুখ্যানাহ 
মাহায্ম্যৎ যত্র কীতডিতহ 1 বর্ণানাসাশ্রনা 

গাঞ্চ ধর্দদতাুনিজপণহ £ দেবস্থানবিভীপশ্চ 

. শ্বরাদিমাহাত্ম্যৎ 

বকুলার্ককথ! শুভা | ছত্রা নন্দ! তথা 

. শান্ত! ভ্রীমাতা চ মতঙ্গিনী যা পুণ্যাত্রঃ 

সমাখ্যাতা! যত্র দেব্যঃ সমাস্থিতঃ। ইন্তে' 
দ্বারকাদিনিরূপণং 

লোহান্রবমাধ্যানৎ গঙ্গাবুপনিদূপণং। 
শ্রীরানচরিতখ্ৈব  সত্যমন্দিরবনং ॥ 

জীর্ণোদ্ধারস্ কথনং শাদনপ্রতিপাদনং। 
জাতিভেদপ্রকথনং স্মৃতিধর্ম্মনিরূপণং 

'ততন্ত বৈষ্ঞবা ধর্ম নানাখ্যানৈরদী' 

রিতাঃ। চাতুন্দাস্যে ততঃ পুণ্য সবরধা্ণ 

নিরূপণৎ ॥ দানপ্রশংস। তৎপশ্চাছতম্য 

মহিমা! ততঃ | তপসশ্চৈব গুজায়াঃ 

সচ্ছিদ্রকথনং ততঃ ॥ প্রকৃতীনাং ভি 
খ্যানৎ শালগ্রামনিরূপণৎ ॥ তারকদ্য 

বধোপায়ো জ্ঞপ্ষার্চা মহিমা তথা ! 

বিষে£ শাপশ্চ বৃক্ষত্থৎ পার্বাত্যগু 

নয়ন্ততঃ 1 হরস্য, তাগুবং দৃত্যং 

রাসনাধনিকূপণূৎ 1 হুরস্য লিঙ্গপতং 

কথায়ৈ জবনস্য চ। পার্কাতীনক্মচরিতং 
তারকদ্য বধোহতুতঃ প্রণবৈ্ব্যকথনৎ 

তারকাচরিতৎ পুনঃ! দক্ষবতেসদাত্তিনি 

দবাদশাক্ষররূপণহ ॥ ক্আানযোগমনাধ্যাদ 

মহিন দ্বাদশার্ণজং | শ্রবগাদিবপুণাৎ 

কীর্ভিতৎ শর্ত সৃশাৎ ৪58 তৃতীয় 
ত্রহ্থগুস্যোতরভাগে। ততো ব্রশ্নোতরে 

ভাগে শিবস্য নহিসাতুতঃ। পক্ষাক্ষরদয 

নহিমা! গৌকরণমহিমা ততঃ ৪ শিবরাছে 

স্চ মহিদা প্রদোষত্রতকীর্ভনহ| মোদি 

বারত্রতগপি শীমস্থিভাঃ কথানকহ ॥ 

ভতাযুৎপতিকনহ সদাগিরনিকপণত 1 
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, ঘশিববধর্ষমুদ্রেশো। : ভদ্রারু্াহবর্ণনৎ ॥ | - 
সপঃভদ্রোযুমহিয। চাপি ভন্মমাহাজ্্যকীর্ভনৎ ! 

--শবরখ্যানকক্ষৈব ; উমামাহেশ্বরত্রতৎ ॥ 

কুদ্রাক্ষস্য- চ.- মাহাত্ব্যং' : কুত্রাধ্যায়ন্য 
পুণ্যকৎ | শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ। ব্রহ্গখণ্ডো 

' ইয়মীরিতঃ 1 %. চতুর্ধে কাশথণ্ডো অতঃ 
পরৎ চতুর্থন্ত কাশথগুমনুতমং |. বিস্ধ্য- 

-- নারদয়োর্ধত্র বাদঃ পরিকীর্ভিতং ]-সত্য- 

শানভতবহ। | 

হলোকপ্রভাবশ্গগস্ত্যারাসে সুরাগমঃ ॥ 

পতিত্রতাচরিত্রঞ্চ তীর্র্ধ্যাপ্রশংসনং £ 
-ততশ্চ বপ্তপুর্য্যাথ্যা সংযমিস্তা। নিরূপণহ। 

“ত্রপ্নম্য 'চ - তখেন্দ্রাপ্যোর্লোকাপ্তিঃ .শিব- 
শর্মণঃ £ অগ্নেঃ সমুদ্ভবশ্চৈব ক্রব্যাদ্রুণ- 

গন্ধবত্যলকাপুর্ধ্যোরী শর্য্যাম্চ 

সমুস্তবঃ 1 চন্দরোডবুধলোকানাৎ কুজে- 
” জযার্কভুবাং ক্রমাৎ। সণ্তর্ষীণাং গ্রবদ্যাপি 
তপোলোকস্য বর্ণনং ॥ গ্রবলোককথা 
পুণ্য সত্যলোকনিরীক্ষণৎ | ক্কন্দাগন্ত্য- 

সমালাপো। মণিকর্ণাসযুদ্তবঃ 1 প্রভাব- 
শ্চাপি গলায়া গঙগানামসহত্রকং। বারা" 

-- নীপ্রশখসা চ ভৈরবাবি9বস্ততঃ ॥ দণ্ড 

- পাঁণিজানবাপ্যোরুন্ডব$ সমনন্তরং । ততঃ 

কলাবত্যাথ্যানং সদাচারনিরূপণং ॥ ভ্রহ্ধ- 

চারিসমাখ্যানং ততঃ শ্ত্রীলক্ষণানি চ | 

স্কত্যাক্কৃত্যবিনির্দেশো। হাবিমুক্তেশবর্ণনহা 

খৃহন্ছযোগিনোরশ্বীঃ কালজানৎ ' ততঃ 
প্রৎ | দিবোদাসকঞ্ধা পুণ্যা কাশীবর্ণন- 
দেব চর যৌগিচর্চা চ লোলার্কোভর- 

শাঘার্কজ। কথ। ! ক্রুপদার্কস্য তান্ষ্যাথ্যান 

ক্ষণার্কম্টৌদয়ন্ততঃ্ দশাশ্বমেধতীঘ্যাখ্যা 

-মন্দরাচ্চ গণাগমঃ | পিশাচযোচনাখ্যানং 
- গ্রণেশশ্রেষণন্ততঃ ] মায়া গণপতেশ্চাথ 

ভুবি প্রাছুর্তবন্ততঃ 1 বিজ্ুমায়াপ্রপঞ্চোহথ 

দিবোদ1সবিমোক্ষণৎ ] ততঃ-পঞ্চনদো- 

- পভিবিন্দুমাধবসভ্ভবঃ ॥ ততো বৈষ্ঞব- 
তীর্ধাখ্য! শুলিনঃ কাশিকাগমঃ ॥ জৈগী- 
ষব্যেগ সংবাদে! জোঠ্েশাখ্যা মহেশিভূঃ। 
-ক্ষেত্রাখ্যানং কন্দুকেশব্যাপ্রেশ্বরসমুন্ডব28 

শৈলেশরত্েশ্বরয়োঃ কৃত্িবাঁসদ্য চোস্তবঃ। 
দেবতান[সধিষ্ঠানৎ .. ছুর্গাহুরপরাক্রমঃ ॥ 

ছর্গায়৷ বিজরশ্চাথ' ওস্কারেশস্য বণনং । 

পুনরোংকারমাহাজ্যৎ ভ্রিলোচনসমুদ্তবঃ ॥ 

কেদারাখ্য। চ ধর্ম্েশকথ বিশ্বভুজোস্তবা। 

বীরেশ্বরসমাখ্যানং গঙ্গানাহাত্ম্যকীর্ভনং ॥ 
বিশ্বকর্ম্েশমহিমা দক্ষযক্ঞোন্তবত্তথা | 

সতীশন্যাবতেশাদেডূজিন্তভঃ পরাশরেঃ॥ 

ক্ষেত্রতীর্ঘকদন্ঘশ্চ মুক্তিমণ্ডুপনংকথা ॥ 

বিশ্বেশবিভবশ্চাথ ততো হযাব্রাপরি- 

ক্রম 1 € [ পঞ্চমে অবস্তীথণ্ডে? অত্তঃ 

গর ত্বস্ত্যাখ্যৎ শৃণু খণ্ঞ্চ পঞ্চমহ | 

মহাকালবনাখ্যানং ব্রন্গশীর্ষচ্ছিদ! ততঃ ॥ 

প্রায়ম্চিতুবিধিশ্চাগ্রেরৎপতিশ্চ সরা 

গ্মঃ। দেবদীক্ষা শিবস্তেধত্রং নালাপাঁতক- 

সাশনৎ £ কপালমোচনাধ্যানং-মহাকালি- 

বনস্থিতিঃ। তীর্থ, কলকলেশস্য নর্বব- 
পাঁপপ্রথাশনহ £ কুওসপ্ররসংজ্ সর্গে 
কুদ্রস্য পুণ্যদহ ॥ বুটু্দেশক বিদ্যার 
মর্কটেশ্বরভীর্ঘকহ £ পর্গছারৎ চতুঃলিক্ছ 
ভীর্ঘহ শহরবাপিকা । অকরাবিন্ধবতী- 

তীর্ঘন্পাপত্রণাশনৎ ॥ দশাশনেধৈকানংশা" 
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ভীর্থে চ- হরিঘিদ্ধিদহ। পিশীচকাদি- 

যাত্রা চ হনুমৎকষমেশ্বরৌ। ॥ মহাঁকীলেশ- 

খাঁত্রা চ -হনৃমৎকষমেশ্বরৌ।। মহাকালেশ- 

যাত্রা চ বল্দীকেশ্বরতীর্ঘকহ ॥. শুক্রেশ- 

ভেশোপাখ্যানৎ কুশস্থল্যাঃ : প্রদক্ষিণ 1* 

' অক্তুরমন্দাকিন্যঙ্কপাদচন্দরার্কবৈভবহ ; ॥ 

করভেশকুছুটেশলড্ডুকেশাদিতীর্থকং । 

মার্কগেশহ যজ্ঞবাপী সোমেশং নরকা- 

স্তকৎ ॥ কেদারেশ্বররামেশসৌভাগ্যেশ- 

নরণর্ককং | কেশীর্কৎ শক্তিভেদঞ্চ বব্ণগ্ষর- 

মুখানি চ॥ ওয্কারেশাদিতীর্ঘানি অদ্ধক- 

ক্রতিকীর্ভনৎ । কালারণ্যে লিঙ্গনস্থ্যা 

্বর্শুঙ্গাভিধানকং ॥ কুশস্ছল্যা অবস্ত্যা- 

. শ্টোঁজ্জয়িন্যা অভিধানকৎ ॥ পদ্মাবতী 

কুযুদ্বত্যমরাঁবতীতিনামকৎ ॥ বিশালা- 

প্রতিকল্লীতিধানে চ দ্ররশান্তিকং | শিপ্র" 

স্ানাদিকফলং নাঁগেনীতা শিবন্ততিঃ ॥ 

হিরণ্যাক্ষবধাখ্যানং তীর্থহ বন্দর 

কুগুকহ। নীলগন। পুকরাখ্যথ বি্ধ্যবাসন- 

তীর্ঘকৎ ৪" পুরুযোত্তমাধিমাসং ততীর্থ- 

ফাঘনীশনহ 7 গোমতীবামনে কুণ্ডে 

“বিষেধর্মামদহজকং ॥ বীরেশ্বরমরঃ কাল- 

ভৈরবস্য চ তীর্থকে-1 মহিন নাগ- 
পঞ্চম্যাৎ হৃষিহহদ্য জয়ন্তিক! ঢ কুঠুবে- 

শ্বরঘাত্রাচ দেবসধককীর্তনৎ,1 কর্করা- 

জাখ্যভীর্ঘক বিশ্েশাদিহরোহনং এ কুত্র- 

কুপ্রস্তিবু বহুতীর্থ নিরূপণং | যাত্রা” 

তাথজা। পুণ্য রেবানাহাঘ্যমুচ্যতে হ ধর 

পু, বৈরাগ্য মার্কেয়েন সঙ্গমহ 1 

পরায়াহুভযাধ্যানং অহ্থভাপরিকীর্তনহ হ 

কল্পে কল্পে পৃথক্ নাম নর্পদায়ত গরবী, 

িতহ,। স্তবমার্ধং নারদ. কালরাহিবথা 

ততঃ ॥ মহাদেবস্ত্রতিঃ গশ্চাৎ পৃথক, 

কথানতা! | বিশল্যাখ্যানকং পশ্চাজ্জানে' 

শ্বরকথ|! তথা ॥ গৌরীত্রতসমাধ্যানং 

- ব্রিপুরছালনভ্ততঃ .॥: ' দেহপাঁতবিধান 

কাঁবেরীসঙ্গমন্ততঃ দারুভীর্ঘ বরং 

যত্রেশ্বরকথানকং॥ অগনিতীর্ঘ, রবিতীর্ঘং 

মেঘনাদং দিদারুকং ॥ দেবতীর্ঘং রা 

দেশং কপিলাখ্যৎ করগ্রকং। কুগুরেশং 

পিপ্ললাদৎ 'বিমলেশগচ শুলভিৎ ৪ পচা 

হ্রণৃমাখ্যাভমহ্ষকম্া বধস্ততঃ | শুলভেদো? 

সবে বত্র দানধর্্দীঃ পৃথথিধাঃ | আথানং 

দীর্বতপস খ্যশৃ্দকখা ততঃ ।' চিতরদেন 

কথা পুধ্যা কাশিরাজস্য মোগ্ণং ॥ ততো 

দেবশিলাধ্যানৎ শবরীচরিভাচিত' ।বাধা 

খ্যানহ ততঃ পুণ্যং পুফরিণার্বতীবং! 

আপিত্যেশবরতীর্ঘ্চ শক্ততীর্ঘধ' করে? 

টিকং। কুমারেশমগত্যেশহ চ্যবনে 

মাতৃতহ 1 লোকেশ ধনদেশখ ন্লেশঃ 

কামজং | নাগেশবগপি গোপারৎ গৌতদং 

শখচুড়জং ॥ নারদেশহ নন্দিকেশ বরণ, 

শ্বরতীর্ঘকং 1 দবিদ্কস্াদিতীর্ঘানি দে 

মন্তেশ্বরন্ততহ ॥ 'রানেশবরাদিতীরঘানি 

সোমেশং পিঙ্গলেশ্বরহ গ্ণমোগত কণি' 

লেশহ পৃতিকেশৎ জ্লেশয়হ ॥ চাক 

হতীর্ঘক কহেলাড়ীশঞ না্দিকহা দা, 
য্চ কোটাশহ ব্যাসতীর্ঘহ প্রভাপিকত। 

নাগেশহ অহর্ষবকহ নন্দীর ॥ 

এরভীপঙ্গমহ প্ুপ্যৎ স্বর্ণাশিলহর্ঘতং £ 
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করগ্রং কাঁমহং তীর্থৎ ভাশীরৎ রোহিগী- 
ভবহ। চক্রতীর্থৎ ধৌতপাপং স্বান্দমাঙ্গি- 

-. রূসান্য়ং ॥-. কোটিতীর্ঘমযোন্যাখ্যমঙ্গা- 
প্লাখ্যৎ ত্রিলোচনহ। ইন্দ্রেশং কদ্ুকেশখচ 
সোঁমেশৎ কোহনেশকৎ ॥ নার্খ্দৎ চার্ক- 

নাগ্রেয়ৎ ভার্গবেশ্বরসভমৎ | ব্রাঙ্গৎ দৈবঞ্চ 
ভাঁগেশৎ আদিবারাহণং কবে ॥ রামেশনথ 

সিদ্ধেশং আহল্যং কঙ্কটেশ্বরং। শাক্রং 
সৌম্য্চ নান্দেশং - তাঁপেশং রুক্রিণী- 
ভবৎ॥ যৌজনেশং বরাহেশং ঘ্বাদশীশিব- 

তীর্থকে 1- মিদ্ধেশং মঙ্গলেশঞ্চ লিঙ্গ- 

বারাহতীর্থকং ॥ কুণ্ডেশং শ্বেতবারাহং 
. ভার্গবেশং রবীশ্বরং । গুর্লাদীনি চ তীর্থানি 

হঁকারম্বামিতীর্থকহ.॥ অঙ্গমেশৎ নার- 
কেশং মোঁক্ষৎ সা্পঞ্চ গোপকৎ। নাগ 
শান্বঞ্চ 'সিদ্ধেশং সাঁকরতাকুরতীর্থকে ॥ 
কামোদশ্বলারোপাখ্যে মাগুব্যৎ গৌঁপকে- 

স্থ্রং। কপিলেশং পিঙ্গলেশং ভূতেশং 

গাঙ্গগৌতিমে ॥  আশ্বমেধং ভৃগুকচ্ছং 

কেদারেশঞ্চ পাঁপনুৎ । খনখলেশৎ 
জালেশং শালগ্রামৎ 'বরাহকং ॥ চন্দ্র 

প্রভাবঘাদিত্যৎ শ্রীপত্যাখ্যঞ্চ হংসকং । 

ঘুলস্থানঞ্চ শুলেশনারীয়াচিত্রদৈবকং ॥ 
শিখীশং কোটিতীর্থঝ দশক্ন্যৎ হৃবর্ণকৎ। 

খণমোক্ষং ভারভূতিরত্রান্তে পুংখমুখ্িনং॥ 

আমলেশং কগালেশৎ শৃঙ্েবন্ীভবন্ততহ। 
কোটিতীর্থ২ৎ লোটনেশং ফলস্ততিরতঃ 
পরং ॥ দৃমিজঙগলমাহাত্্যে রোহিতাশ্ব- 

কথা ভতঃ। ধুন্ধ্যারমন্াখ্যানৎ বধোপায় 
স্তভোহম্য চ 7 বধে! খুন্ধোস্ততঃ পশ্চাৎ 

৮৯ 

ততশ্চিজ্রবহৌভিবঃ।' মহিমাস্য ততশ্চনতী- 

শপ্রভাবো রতীশ্বরঃ ॥ কেদারেশো লক্ষ 

তীর্ঘং ততে! বিষু্পদীভবং । মুখারৎ 

চ্যবনান্ধাখ্যং ব্রহ্ষণশ্চ নরন্ততঃ ॥ চক্রাখ্যহ 

ললিতাখ্যানং তীর্ঘঝ বহুগোযখহ | রুদ্র 

বর্তঞ্চ মার্কগুং তীর্থৎ পাপপ্রণাশনহ ॥ 
রাবণেশং শুদ্ধপটৎ দেবাদ্ুপ্রেততীর্ঘকহৎ । 

জিহ্বো!দতীর্থসভূতিঃ , শিবোন্ডেদং ফল- 
স্তরতিঃ॥ এষ খণ্ডে! হাবস্ত্যাখ্যঃই শুগৃতাৎ 
পাপনাশনঃ। *% | ষষ্ঠে নাগরথণ্ডে। অতঃ 

পরং নাগরাখ্যঃ খণ্ডঃ ষষ্ঠোইভিধীয়তে ॥ 

লিঙ্গে খপভিসমাখ্যানহ  হরিশ্চন্দ্র কথ! 
শুভ1। বিশ্বামিত্রস্য মাহাত্বাং ত্রিশস্কু- 

স্বর্থতিস্তথা ॥ হাটকেশ্বরমাহাত্য্যে বৃত্রা- 

লুরবধস্তথা ৷ নাগবিলং শঙ্বতীর্ঘৎ অচলে- 

শ্বরবর্ণনং ॥ চমতকারপুরাখ্যানহ চমৎ” 

কারকরং পরং। গয়শীর্ষং বালশাখ্যৎ 

বাঁলমণ্ুং মৃগাঁহ্বয়ং ॥ বিযুঃপাঁদঞ্চ গোঁকর্ণৎ 
যুগরূপহ সমাঅয়ঃ। সিদ্ধেশ্বরং নাগনরঃ 

সপ্তার্েয়হ হাগন্ত্যকং ॥ জ্রণগর্তং নলে" 

শঞ্চ ভৈগ্ৎ দুর্বেরমকর্কৎ | সাম্মিষ্ং 
শোভনাথঞ দৌর্গমানর্জকেশ্বরহ ॥ জগ- 
দগ্রিবধাখ্যানৎ নৈঃক্ষভ্রিয়কখানকৎ | রাশ- 

হ্রদৎ নাগপুবহ জড়লিঙ্গঞ্চ যজ্তভুঃ | ঘুগ্তী" 

রাদিত্রিকাকর্চ সতীপরিণয়ন্তথা। বাঁল- 

খিল্যক্চ যাগেশহ বালখিল্যঞ্চ গ্িড়ং ॥ 
লক্্মীশাপঃ সাণ্তবিংশঃ নোমপ্রাসাদমেব 

চ। অন্বারদ্ধৎ পাছুকাখ্যৎ আগ্নেরং ব্রহ্ধ- 

কুণুকহ ॥ গোঘুখহ লোহয্ট্যাথ্যৎ অভা- 
পালেশ্বরী তথ! ॥ শ্বানৈশ্চরহ রাজবাপী 
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রামেশে লক্ষমণেশ্বরঃ ॥ কুশেশাখ্যৎ লবে- 

শাখাং লিঙ্গৎ সর্ব্বোভমোভিমহ | অকউবণ্ি- 
সখাখ্যানৎ দময়ন্তযান্ত্রিাতকৎ ॥ ততো- 

* হুম্বা রেবতী .চীত্র ভট্টিকাতীর্থসভবহ | 
ক্ষেমস্করী চ কেছারৎ শুব্লভীর্ঘং সুখা- 
রক ॥ মত্যসন্ধেশ্বরাখ্যানৎ তথ! কর্থোৎ- 

-পলাঁকথ।। অটেশ্বরৎ বাঁজ্ঞবন্ষ্যৎ পোঁর্যং 

গাণেশমেব চ। ততো বাস্তপদাখ্যানং 

অজাগহকথানকং £ সৌভাগ্যান্ধুকশুলেশং 

ধর্মরজকথানকৎ | মিষ্টাঅদেশ্বরাখ্যানং 
গঁণপত্যন্রয়ং ততঃ ॥ জাবঝ!লিচরি তঞ্চেব 

মকরেশকথা ততঃ। কালেশর্ধ্যদ্বকাখ্যানৎ 

কুগুমণদ্নরসন্তথ! ॥ পুষ্যাদিত্যৎ বৌহি- 

তাশ্বৎ নাগরোৎপন্িকীর্ভনং। ভার্গবং 
চরিতৎ চৈব বৈশ্বীমৈত্রৎ ততঃ পরহ ॥ 
সারস্বতৎ  পৈপ্লনাদৎ  কংসারীশখ 

পৈগুকহ ! ভ্রহ্গণো বজ্ঞচরিতহ মবিত্র্যা- 
খ্যানসংযুতৎ ॥ রৈবতৎ ভর্ভূর্যভ্ঞাখ্যৎ 

মুখ্যতীর্থনিরীক্ষণৎ ) কৌরবং হাটকে- 

শাখ্যং প্রভাসহ ক্ষেত্রকভ্রয়ৎ ॥ পৌঘরং 
নৈমিষং ধার্দরমরণ্যত্রিতয়হ শ্ৃতৎ 1 বারা 
ণসী ছারকাখ্যাবন্ত্যাখ্যেতি পুরীন্রয়ং 
বুন্নাবনহ খাণুধাখ্যম দ্বৈকাখ্যৎ বনত্রয়ং 
বল: শালভুথা নন্দো শরমত্রয়মনুভমহ 

. অনিশুক্পিতৃমঘজ্ঞই ভীথভ্রষমুদাহতং 1 

আর্বধুদে। রৈবতশ্চৈব পর্ব ততরয়গুভমহ ॥ 
নদীনাং ভ্িতয়ং গঙ্গা নশ্দা চ অরন্থতী 1 

-» সন্ধকোতিত্রয্রফলমেকৈকক্ৈযু কীিতহ £ 
কুপিকা। শহ্তাথকানরকহ বালদশুনহ 1 
হাটকেশক্ষেত্রফলপ্রদূহ প্রোজই চহ্ 

কউয়ং ॥ শাহ্াদিত্যৎ শ্রীদ্ধকল্পং বৌবি 
ভিরমথাদ্ধকং | জলশায়ি চতুর্াভং 
অশূন্যশয়নব্রতৎ ॥ মন্কণেশং শিবরাত্রি", 
স্তলাপুরুষদানকৎ | পৃথীদানহ 'বাণকেশং 

কপালমোচনেশ্বরহ ॥ পাঁপপিশুং সাপ 

লৈঙ্গং যুগযানাদিকীর্ভনৎ | মিদ্দেশশাকণ 
জর্ধাথা! কুব্রৈকাঁদশকীর্তনহ | দাদ 

মাহাত্াকখনৎ . ছাদশাদিত্যকীর্ঘনং । 

ইত্যেষ নাগরঃ খণ্ঃ প্রভাঁষাখ্যোহুলো 
চ্যতে 1 %॥ সগ্তমে প্রভামখণে। 

সোঁমেশে ঘত্র বিশ্বেশোহর্কস্থলহ পুণাদং 

মহৎ । সিদ্ধেশ্বরাদিকাখ্যানৎ পৃথগও 

প্রবীর্ভিতৎ ॥. আগ্রিতীর্ঘ, কগগীশং , 

কেদারেশং গতিগ্রদং। ভীমভৈরবচণ্তীশ' 
ভাক্ষরাহারকেশ্বরাঃ॥ বুখেলযসৃদৌরেছু 

শিখীশা হরবিশরহাঃ | দিধেরাদাঃ 
পঞ্চান্যে ক্ুদ্রাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ | বরা 
রোহা হজাপালা নঙ্গলা ললিতেটী! 
লঙ্হীশে!। বাড়বেশশ্চাবিশিং  বাদেরর 
তথা 0. গৌরীশবরুণেশার্যহ উদ 
গ্রথেশ্বরহ | কুমারেশখ। আকলাহ শরুলো? 

রহ মরি তস্কখতদং। দৈত্যঙ্েেশহ চক্রতী 
গ্রানি হত্যাহায়হ তথা ছুতেশাগানি চি 

অনদিনানা়গাহদহ ] ততণ্তজধরাথাদং 

শাাদিত্যকথানকহ 1. কথা কষ্টক 
শোধিলা বহিদাভ্ততঃ পরহ ॥ বগা 

শ্রকোটাশবালত্র্গারহকথা 1 লা 

কেশুনহ্র্ঠেশনির্বশ্বরকণ। ততঃঃ বাগে 
রাখ গঙ্গার গণপন্য চ॥ ভাবার 

দূ 
সরিতহ পাঠুকুপন্য যহিকঘা 7 শত 
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-লক্ষমেধকোটিমেধকথা তথা। দুর্ববাস্ক- 

যছুস্থানহিরণ্যাবঙ্গমোৎকথা ॥ -নগরার্কদ্য 

কফস্য বহর্ষণনযুদ্েয়োঃ। কুমাধ্যাং কত 
পালব্য ব্রজ্েশম্য কথা পৃথকৃ॥ পিঙ্গলা- 

অঙ্গমেশস্য শহ্করাকঘটেশয়োঃ 1? ঝষি- 

ভীর্ঘগ্য নন্দার্কত্রিতকুপষ্য কীর্ভনৎ £ 
শশোপানস্য পর্ারকন্স্থুমত্যোঃ কথাকুতা। 
বারাহস্বামিবৃতান্তং ছায়ালিমাখ্যগুল্- 
কয়োঃ £ কথা কলকনন্দায়াঃ কুস্তীগন্গে- 

- শয়োস্তখা । চমদোভেদবিছ্রত্িলোকেশ- 
কথা! ততঃ ॥ মস্কণেশব্রৈপুরেশষণ্ুতীর্ঘ 
কথান্তথা ॥ বৃর্ধ্যপ্রাচীত্রীক্ষণয়োরুমানাখ- 
কথা তথা ॥ ভূদ্ধারশূলস্ছলয়োশ্চ্যবনার্কে- 

শয়োস্তথা । অজাপালেশবালার্ককুবের- 

স্থল কথা ॥ খষিতোয়াকথা পুণ্যা 

সঙ্গালেশ্বরকীর্তনৎ । নারদাদিত্যকথনং 
নারায়ণনিরূপণং £ তগুকুগুস্য নাহাআ্যৎ 

সবলচ শী শবর্শনহ। চতুর্ববক্ুগণাধ্যক্ষকলদ্ে 

শ্বরয়োঃ কথ গোপালস্বামিবকুলহ্বামি- 

নোর্মরুতীকথা [ ক্ষেমার্কোমতবিস্ষেশ- 
জলম্বমিকথ। ততঃ 7 কালমেঘস্ কুল্সিণ্যা 

উর্ধবশীশ্বরভঙ্রয়োঃ 1 শশ্ীবর্তমোক্ষতীর্ঘ 
গোম্পদাচ্যতসলুনাংয জালেশ্বরন্য হকার- 
কুপচন্তীশয়োঃ কথা । আশাগুরহ্ছবিভেশ- 

- কলাকুকথাভুতা ॥ কপিলেশম্য চ কথা৷ 
জরদিবশ্টিব্্য চ নলকর্কোটেশ্বরয়েহাট- 

কেশ্বরজা কথ। ঘ নারদেশমন্ত্রভূষ! -ভুর্খ 
হুটগণেশজা 1 সুপর্ণেলাঝাভৈরব্যোর্ডল- 
তীর্ঘভব। বখা £ কীর্তনং-ক্দমালস্থ গপ্ত- 
মোনেশ্বরস্য চ। বহুন্বর্ণেশশৃঙ্গেশকোটা- 

শ্বরকথ! ততঃ ॥ মার্কগেশ্বরকোটীশদামো- 
পা বর টি 

- দরগৃহোৎকথা। দর্ণরেখ| ব্রহ্গকুণ্ডৎ কুস্তী- 

ভীঙেশ্বরৌ তথা ॥ মৃগীকুক্তপ্ক অর্বস্ষৎ 

ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে স্বৃত২। হছুত্রাবিল্শ- 
গঙ্পেশরৈবতানাং কথাভ্তাম ততোহবহৃদে 
শ্বত্রকথা অচলেশ্বরকীর্তন ৷ নাগতীর্ঘস্ত 

চ কথা বশিষ্ঠাশ্রমবর্ণনৎ ঃ ভত্রৎকর্ণহ্ত 
মাহাত্ব্যৎ ত্রিনেত্রহ্য ততঃ পরং 1 কেদা 

রম্য চ মাহাত্্যৎ তীর্থাগ্রমনকীর্তনং ॥ 
কোটাশ্বররূপতীরহৃধীকেশকথান্ততঃ | 
সিদ্ধেশশু্রেশ্বরযোম্মণিকর্ণীশ ীর্তনহ ॥ 

গঙ্গৃতীর্থঘমতীর্ঘবারাহভীর্ঘবর্ণনং | চন্দ্র" 
প্রভাবপিত্ডোদজ্ীমাতীশুক্লতীর্জৎ. ॥ 

কাত্যায়ন্ডাশ্চ মাহাক্্যৎ ততঃ পিঞা- 

রূকম্য চ। ততঃ কনখলস্থাখ চক্রমানুষ- 

তীর্যয়োঃ ॥ কপিলাগ্নিতীর্বকথা তথা 

রক্তানুবদ্ধজ!। গণেশপার্থেশ্বরযোর্ধাত্রীয়া- 

সুদ্গলম্ত চ চণ্তীস্থানৎ নাঁগভবশিরঃ- 

কুগুমহেশদ॥ কামেখরস্যা মার্কগেয়োহ 
পতেশ্চ কথা ততঃ ॥ উন্দালকেশ- 

নিদ্ধেশুগতভীর্ঘকথাঃ  পৃথক্ 1 ভ্রদেব- 
মাতোতৎপভ্িশ্চ ব্যাসগেতিসভীর্ঘয়োঃ 

কুলসন্তারমাহাজ্যৎ রামকোটযাহরতীর্ঘ 

ফোঃ। চন্দ্রোছেদেশানশূঙ্গব্গস্থানোভবো? 

ন [ ভ্রিপুফররুদ্রহ্রদ গুহেশ্বরকথা শুভা। 

অবিষুক্তস্য আাহাজমুমামাহেশ্বরস্যা চ 
মহ্বেজষ: শ্রভাবশ্চ- জঙ্ুইর্ঘস্য বর্ণনহ | 

শঙ্গাধরমিশ্রকয়োঃ কথাশ্চাথ ফলম্ততিঃ 

দ্বারুকাফ়াশ্চ মাহাসয চজ্ুরশঙ্কথানকহ। 

জাগরাদ্যাধ্যব্রতথ্ ব্রতমেকাদশুভবং £ 
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অহাছাদশিকাখ্যানৎ : গ্রহলাদধিসদাগমঃ | 

ছুর্ববাসস উপাখ্যানং যাক্রোপক্রমকীর্তনৎ | 

গ্োসত্ুৎপত্তিকথনৎ তম্যাৎ স্সানাঁদিজং 
চক্রুতীর্থস্য মাহাত্ম্যৎ গোঁম- 

ভ্যুদধিসঙ্গনঃ ॥ সনকাদিভ্রদাখ্যানৎ নৃগ- 

তীর্ঘকথা ততঃ। গোঁগ্রচারকথা পুণ্য। 

গোপীনাৎ দারকাগমঃ ॥ গোঁপীসরঃসমা- 

খ্যানৎ ব্রহ্গতীর্ঘাদিকীর্ভনৎ । পঞ্চনদ্যা- 

গমাখ্যানৎ নানাখ্যান্সমাচিতৎ ॥ শিব- 

নিঙ্গমহাতীর্থকৃষ্ণপুজাদিকীর্ভনৎ | ভ্রিবি- 

ক্রমস্য মূর্ভ্যাখ্যা দুর্ববাসঃকৃষ্ণমংকথ! ॥ 

কুশদৈত্যবধোহর্চাখ্যা  বিশেষার্চনজং 

ফলহ। গোমত্যাঁৎ দ্বারকায়াঞ্চ তীর্ঘাগমন- 

কীর্তন ॥ কৃঝ্ণমন্দিরসংপ্রেক্ষা ছারব* 

ত্যভিষেচনৎ ।তত্র তীর্থাবাসকথ। ্বারকা- 
পুণ্যকীর্ভনহ 1 ইত্যেষ সপ্তমঃ প্রোভিঃ 

খণ্ডঃ পীভাসিকো। ছবি । ক্কান্দে সর্বো- 

ভরকথ। শিবমাহাত্্যবর্ণনে ॥ *% ॥ তৎফল- 

শ্রুতিং। লিখি হবৈততু যো দদ্যাদ্বেশুল" 
সমাঁচিতহৎ | মাঘ্যাৎ সৎকৃত্য বিপ্রায় স 

শৈবে মোদতে পদে ॥% ॥ ইতি ভীনার- 

দীয়পুরাণে  পূর্ববভাঁগে বুহছুপাগ্যানে 
চভুর্থপাদে ১০৪ অধ্যায়ঃ £ ১৩ এ 

চতুদ্দিশৎ বামনপুরাণহ | ভরীব্রক্দোব$চ । 
শৃণু বস প্রবক্ষ্যাদি পুরাগহ বাঁমলাভিধং 

ভ্রিবিক্রমচরিত্রীদ্যৎ দশসাহত্রসঙ্্যকহ £ 

হুষ্মকল্গসমাখ্যানং বর্গভ্রয়কধানকত! ভাগ- 

দ্য়সমাযুক্ত২ বস্কুশ্রোতৃশুভাঁবহহ ॥ ক্গ॥ 

তত্র পূর্ববহাগে । পুরাণপ্রশ্নঃ প্রথমত ব্রন্ধ 
শির্ষচ্ছিদা ততঃ ॥ কপালমোচনাখ্যানহ 

ফলং । 

৭৯২১ :১৬১৯ ০০০৭১৫
০৭২২২:

 

দক্ষযজ্ঞবিহিংসনং ॥ হরস্য কালরপাঁধ্যা 

কানস্য দহনং ততঃ ॥ প্রহ্লাদনারায়ণয়ো- 

সুদ্ধং দেবানুরাহরয়ঃ॥ স্বেশ্যর্কসমাধ্যানং . 

ততে! ভূবনকোষকহ। ততঃ কাম্যব্রতা" 

খ্যানং শ্রীছ্র্গাচরিতৎ ততঃ ॥ তপতী, 

চরিতং পশ্চাৎ কুকুক্ষেত্রস্য বরণনং | 

সরোমাহী ত্যমতুলং পার্ধরতীজন্মবীর্তনং 

তপ্তস্যা বিবাহশ্চ গোঁধ্যপাখ্যানকং 

ততঃ। ততঃ কৌশিক্যুপাখ্যানং কুমার 

চরিতৎ ততঃ ॥ ততোঁহন্ষকবধাখ্যানং 

সাধ্যোপাখ্যানকং ততঃ। জাবালিচরিতং 

পশ্চদরজাযাঃ কথাদ্ুত॥ অন্ধকেশ্ববয়ো' 

ুদ্ধং গণস্বং চাহ্ধকপ্য চ,। মরুতাং জগ 

কথনৎ বলেশ্চ চরিতৎ ততঃ॥ ততপ্ত 

লঙ্গ্যাশ্চরিতং ত্ৈবিক্রমঘতঃ গরং | 

প্রহ্লাদতীর্ঘবাত্রায়াং প্রোচ্যন্ডে তহকথাঃ 

শুভাঃ ॥ ততশ্চ ধুদ্দুচরিতৎ প্রেতোপাথ্যা' 

নকহৎ ততঃ নক্ষত্রপুরুবাখ্যানৎ ভ্রীদামা 

চরিতৎ ততঃ ॥ ত্রিবিক্রমচরিপ্রা্ডে 

রহ্মপ্রোভঃ অবোভনঃ। প্রহ্লাদব্ি' 

সংবাদে হুতলে হরিশহসনং॥ ইতের 

ূর্বভাগোহস্য পুরাণস্য তবোদিতঃ। ৪1 

তছ্ভরে ভাগে বৃহদামনাখ্যে | মৃদু 

তস্যোভতরং ভাঁগৎ বৃহদবাননমহজকহ / 

মাহেশ্বরী ভাগবততী সৌর গাখেশ্বরী তথ] 

চতস্রঃ সংহিতাশ্চাত্র ' পৃথক মাহহ্র 

বধ্ধযয়। ॥ সাহেশবধযান্ত কষণস্য ততজানাঃ 

কীর্ভনহ। ভাগবত্যাং জগন্মাতুরব হাঁরকথাণ 

সুতার সৌধ্যাহ ুর্যস্থ মহিন! গদিতঃ 

পাপনাশনঃ 1 গাণেশবরযাহ গিরেশছ 
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চরিতঞ্চ মহেশিতুঃ ॥ ইত্যেতঘামনৎ নাম 

পুবাণহ স্ববিচিত্রকং | পুলন্ত্েন সমা- 

খ্যাতং নারদায় মহত্মনে 1 ততো নার- 

দতঃ প্রাপ্তৎ ব্যাসেন সথমহাত্মনা । ব্যাসাতু 

লব্ধবান্ বশুন তচ্ছিষ্যো! রোমহ্র্ষণঃ ॥ স 

চাখ্যাস্ততি বিপ্রেভ্যো নৈশিষীয়েত্য এব 
চ। এবহৎ পরম্পরাপ্রাপ্তৎ পুর[ণং বামনহ 

শুভৎ ॥ ক্ষ॥ তৎফলশ্রুতিঃ। বে পঠস্তি 

চ শ্ুণুক্তি তেহপি যান্তি পরাং গতিং। 

লিখিতৈতৎ পুরাণন্ত যঃ শরদিষুবেই্পয়েৎ | 
বিপ্রা় বেদবিছ্ুষে ঘ্বতধেনুসমাচিতং 

স সমুছূত্য নরকাম্য়েৎ বর্গ, পিতৃন্ 
স্বকান্। দেহান্তে ভূক্তভোগোহসে ঘাতি 
বিষ্কোঃ পৰং পদ ॥ ক ॥ ইতি ভ্রীম্নরদীয়- 
পুরাণে পূর্ববভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থ- 
পাদে ১০৫ অধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

পঞ্চদশৎ কৃত্মপুরাণহ । শ্রীত্রন্ষোবাচ । 
শৃণু বম মরীচেহদ্য পুরাণং কুম্সহ" 
জ্িতৎ.। লক্ষমীকল্লানুচরিতং যত্র কুষ্্- 

বপুহরিঃ ॥ ধর্ার্থকাঘমোক্ষাণাৎ মাহা 

য্ধ্ পুথক্ পৃথক ! ইন্দছ্যপ্রসঙ্গেন 
প্রাহিভ্যে। দগ়্ান্তিকং ॥ ততৎনপ্তদশ- 

সহজ. সুচতুঃনংহিতং শুভং 1 বত্র 

ত্রাহ্ধাৎ পুরা প্রো ধর্ম! নানাবিধা 

মুনে 1 নানীকথাপ্রসঙ্গেন নৃথাৎ স্গিতি- 
দাযকাঃ | ক) ততপূর্বভাগে ৷ তত্র পুর্ব্ব- 

বিভাগে তু পুরাণোপক্রমঃ পুর! ॥ লম্দী- 

প্রহ্যসংবাদঃ কুষ্ধাযিঘণসহখা । বর্ণাশ্রমা- 
চারকথ। জগছুৎপন্ভিকীর্ভনহং ॥ কাললখ্থযা 
নমাসেন লয়ান্তে স্তবনহ বিভোঃ ॥ ততঃ 

৯০ 

বঙ্ষেগপতঃ সর্গঃ শাঙ্করৎ চরিতৎ তথা ॥ 

সহজ্নাম পার্বতা ঘোগন্ত চ নিরপণং | 
ভৃগুবংশনমাখ্যানৎ ততঃ স্বায়স্তুবস্য চ ॥ 

দেবাদীনাৎ সমুতপত্ভির্দক্ষবজ্ঞাহতিস্ততঃ 
দক্ষন্থপ্তিকথ! পশ্চাৎ কশ্যপান্বয়কীর্ভনহ ॥ 
্াত্রেয়বংশকথনং কৃষ্কস্ত চরিতহ শুপ্ঠহ | 

মার্কগুরুঞ্চনংবাদে! ব্যানপাগুবদংকণ। ॥ 

যুগধর্মান্ুকথনৎ ব্যাসজৈষিনিকী বথা। 
বারাণস্তাশ্চ মাহাত্বযং প্রয়াগপ্য ততঃ 

পরহ 1 ভ্রেলোক্যবর্ণনধৈব বেদশাখা- 

নিরূপণং | ক্%। তছুতরভাগে। উত্তরেহস্য 
বিভাগে তু পুরা গীতৈশ্বরী ততঃ ॥ ব্যাদ- 
গীতা ততঃ প্রোক্তা নানাধর্মপ্রবোধনী ? 

ন/নাবিধানাং তীর্থানাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক্ 
ততঃ ॥ নানাধর্মপ্রকখনৎ ত্রান্ধীয়ং সং- 

হিতা ম্থৃতা। অতঃ পরৎ 'ভগবতী সংহি- 

তার্থনিরূপণে ॥ কিতা যত্র বর্ণানাং 
পৃথগ্রৃতিরুদাহৃতা 1%। তদুভ্তরভাগীয়- 
ভগবত্যাখ্য দ্বিতীয়সংহিতায়াঃ পঞ্চপাদেনু। 
পাদেহস্াঃ প্রথমে প্রোক্া ব্রাহ্গণানাৎ 

ব্যবস্থিতিঃ ॥ সদাচারাত্বিকা বশুম ভোগ- 

সৌখ্যবিব্র্ধনী। ক্ষ! দ্বিতীয়ে ক্ষত্রিয়াগান্ত 
বৃভিঃ নম্যক্ প্রকীন্তিতা ॥ যয়া তাত্িতয়া 
পাপহ বিধুয়েহ ব্রজেদ্দিবং | €। ভৃতীবে 
বৈশ্থাজাতীনাং বৃতিরুত্ঞ চতুর্বিবিধা 7 যঘা 
চরিতয়া সন্যক্লভতে গতিমুত্তনাহ ॥ | 

চতুর্থেহস্যান্তথা পাদে শুদ্রব্ভভিব্রদাহৃতা ৪ 
যয়! সন্তয্যতি ভ্ীশে! নৃখাহ শ্রেয়োবিব- 
দনঃ | * 1 পঞ্চসেহইদ্যান্ততঃ পাদে বৃভিঃ 

সঙ্থরজোদিতা £ যয়া চরিতয়াপ্রোতি 
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ভাবিনীঘু্তমাৎ জনিত | ইত্যেষ। পঞ্চ- 

পছ্যক্ত। দ্বিতীয়া সংহিতা মুনে ॥ ভৃতী- 

যাভ্রোদিতা সৌরী নৃণাঁৎ কাঁমবিধায়িনী । 

যোট়া, যট্কর্দ্নাসিদ্ধিং সা! বোধয়ন্তী চ 

কামিনাং ॥ চতুর্থী বৈষ্ণবী নাম মোক্ষদ। 
পরিকীর্তিতা | চতুগ্পনী দ্বিজাদীনাং 

সাক্ষাৎ ভন্গস্থন্রপিণী ॥ তাঁঃ ভ্রম ষট্: 

চতুচ্ীু সাহআ্রাঃ পরিকীন্তিতাঃ ।ক্ষা তু 

ফলক্রতিঃ। এতৎকৃর্মাপুরাণন্ত চতুর্বর্গ 

ফলপ্রাদৎ ॥ পঠতাঁহ শৃণৃতাং নৃণাহ সর্ব 

কুষ্টগতিপ্রদৎ। লিখিত্বৈতভু ঘো৷ ভক্তয। 

হেমকৃর্মমসমন্বিতৎ । রা্মণাযায়নে দদ্যাৎ 

সন যাতি পরমাং গতিং ॥ * 0 ইতি শ্রী 

নাবদীয়পুরাণে পূর্ববভাগে বৃহছুপাখ্যানে 
চভূর্থপাদে ১০৬ অধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

ঘোড়শহ মহস্তপুরাণহ | শ্রীত্রক্দোবাচ । 

অথ মাৎদ্যৎ পুরাণ তে প্রবক্ষে9ত দ্িজ- 

সভম | যত্রোক্তৎ সত্যকক্সানাৎ বৃন্তং 

সঙ্ষিপ্য ভূতলে ॥ ব্যাসেন বেদবিছুয! 

নরসিংহোপবর্ণনৎ | উপক্রশ্য তদছ- 
দ্দিক্টং চতুর্দশ্সহজআ্রকৎ ॥ মনুমৎস্য- 

সুসহবাদো। ভ্রহ্মাগুবর্ণনন্ততঃ 1 প্রচ্ম- 

দেবাহরোত্পত্িশ্মীকুতোতপত্তিরেৰ চ॥ 

ম্দনদাদশী তদ্বহ লোকপালাভিপুজনং | 

মন্থম্তরসমুদ্দেশে। বৈশ্য রাজ্যাভিবর্ণনহ ॥ 

সূর্বাবৈবন্থতোতৎুপন্ভির্ধবধসর্গননহ তথ! । 
পিভৃবংশীনুকথনহ শ্রাদ্ধকালভ্তঘৈব চ॥ 

পিতৃতীর্ঘপ্রচারশ্চ মোমোহৎপতিস্তথৈব 
চ। কীর্তনৎ সোনবংশন্য বঘাতিচরিতং 

তথা কার্তিবীর্ধ্যস্য চরিতৎ সুহ্টৎ বংশানু- 

কীর্তনৎ ॥ ভূগুশাপন্তখ! বিধোোর্দশধা 

জন্ম চ ক্ষিতৌ ॥ কীর্ভনং পুরুবংশত়্য 

হশো! হৌতাশনঃ পরঃ | ক্রিয়াযোগন্ততঃ 

পশ্চাৎ পুরাঁণৎ পরিকীন্ডিতং ॥ ব্রতং 

নক্ষত্রপুরুষৎ মর্তিগুশয়নৎ তথ! । কৃষ্ণা 

স্টশীব্রতহ তদপ্্রোহিণীচন্দ্রসংজ্রিতং 

তড়াগবিধিমাহাত্ব্যৎ পাঁদপোতসর্থ এব 

চ। সৌভাগ্যশয়নৎ তছদগন্ত্যব্রততমেব 

চ॥ তথানভ্ততৃতীয়ায়া রসকল্যাণিনীব্রতং। 

তখৈবানন্দকর্ধাশ্চ ব্রতং সারস্বতং পুনঃ ॥ 

উপরাগাভিযেকশ্চ অগ্ডমীশয়মং তথা 

ভীমাখ্য। দ্বাদণী তদ্দদনঙ্গশয়নং তথা। 

অশূন্যশয়নৎ তদ্বৎ তখৈবাঙগারকব্রতং। 

ঘপ্তসীসপ্তকৎ তদ্বদ্বিশোকদবাদশীব্রতং ॥ 

মেরুপ্রদানৎ দশধা গ্রহশান্তিস্তথৈব চ। 

খহস্বর্পপকথনহ তথ! শিবচতুর্দশী ॥ তথা 

সর্ববফলত্যাগহ  সূরধ্যবারন্রতং_ তথা। 

হক্রান্তিন্নপনৎ ততবদ্িসৃতিদ্ধাদগতরতং॥ 

বগ্রিব্রতানাৎ মাহাত্স্যুৎ তথ ানবিধি 

ক্রমঃ| প্রয়াগস্য ভু মাহাত্্যং ছীপ 

লোকানুবর্ণনহ ॥ তথান্তরীক্ষচারশ্চ এর 

মাহাত্্যমেব চ। ভবন!নি সুরে্্রাণাং 

ভ্রিপুরোদ্যোতনহৎ তথ! ॥ পিতৃপ্রতরা 

নাহাত্্যৎ সন্বন্তরবিনিরণ়্ঃ | চুদ 

বস্তৃতিধু্গধর্্মনিরূপণহ 0. বাদ্য হু 

সন্ভৃতিস্ভারকোহপত্তিরের চ। তারকার 

মাহাস্মাহ ভহ্ষদেবানুকীর্ভনৎ ঘ পার্দহী 
সন্ভবন্তদ্বতথা শিবতপোবনং | অন্দে 

দাহস্দ রতিশোকিস্ততৈব চ ॥ গৌরীতপো 

বনৎ তদচ্িবেনাথ ্রনাদনং। পার্বাহী 
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খযিসংবাদস্তথৈবোদ্াহমঙ্গলং 1 কুমার- 
অভ্তবস্তদ্ধৎ কুমারবিজয়ন্তথা ! তারকম্য 

বধো থোকে। নরসিংহোপবর্ণনং ॥ পন্মো 

সববিসর্গস্ত তখৈবান্কঘাতনং | বারা 
শদ্যান্ত মাহাক্স্যৎ নর্মাদায়াস্তথের চ॥ 

প্রবরাহুক্রমন্ত্ পিতৃগাঁখীনুকীর্ভনৎ | 

তথোভয়সুখীদানং দানং কৃষ্ণাজিনন্য চ॥ 

ততঃ নাবিত্র্পাখ্যানং রাজধর্্ান্তথৈব 

চ। বিবিধোৎপাতকথনহ গ্রহশন্তিস্তথৈব 

চ ॥ যাত্রালিমিতকথনং স্বগ্রমঙ্গলকীর্ভনহ 

বামনস্য ভু মাহাক্মযং বারাহস্য ততঃ 
পরৎ ॥ যমুদ্রমথনং- তৃৎ কালকুটাভি- 

শান্তনৎ | দেবাস্থরবিমর্দশ্চ বাত্ববিদ্যা 

. তখৈব চ॥. গ্রতিমালক্ষণৎ তদ্দদ্েবতা- 

স্থাপন তথা । প্রাসাঁদলক্ষণৎ তদ্বশ্মণড- 
পানাঞ্চ লক্ষণং॥ ভবিষ্যরাজানুদ্দেশো 

মহাঁদানানুকীর্ভনং | কল্লান্ুকীর্তনং তদ্ৎ 

পুরাণেহস্মিন্ প্রকীভ্িতত ॥ *% ॥ তৎফল- 
অর্গতঃ1 পবিত্রমেতৎ কল্যাণসাযুঃকীপ্তি- 

বিবর্ধনং। যঃ পঠে্ছপুয়াদাপি স যাতি 
ভবনং হরেঃ॥ লিখিত্বৈততু যে! দদ্যা- 

দ্েমমতস্যগবাচিতং । বিপ্রীয়াভ্যর্চয 

বিযুবে সযাতি পরমং পদং ॥ ক্ষ ॥ ইতি 

শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্ববভাগে বৃহুপাথ্যানে 
চতুর্থপাদে ১০৭ অধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

সপ্তদশৎ গরুড়পুরাণহ। শীব্রক্মোবাচ। 

মরীচে শৃণু বম্যুদ্য পুরাণং গারুড়ৎ শুভহ 
গরুড়ায়ান্রবীৎ পুষ্ট! ভগবান্ গরুড়া- 

সনঃ ॥. একোনবিংশসাহত্রৎ তার্থ্য- 
কল্পকথাচিতহ । ₹ )" তত্র পুর্ববখণ্ডে ॥ 

পুবাণোপক্রমে! যত্র' সর্গনজ্কষেপত- 

সতঃ ॥ শুর্ধ্যাদিপুজনবিবিদীক্ষাবিধিরতঃ 
পরৎ। শ্যাদিপুজা ততঃ পশ্চান্রবব্যহার্চনৎ 

দ্বিজ॥ পুজীবিধানঞ্চ তথ! বৈধবং পপ্রৎ 
ততঃ। যোগাধ্যায়স্ততো বিষ্োর্নামমাহত্র- 

কীর্ভনৎ ॥ ধ্যানৎ বিষ্েস্ততঃ সূর্যযপূজা 

মৃত্যুপ্য়ার্ছনৎ । মালামন্্রাঃশিবার্চাথ গণ" 
পুজা ততঃ পর? গ্োপালপূজা! ত্রিলোক্য- 
মোহনভ্রীধরার্চনহ | বিষঃ চা পঞ্চতদ্বার্চা 

চক্রার্গা দেবপৃজনং ॥ ন্যাসাদিসক্ষ্যো- 

পাস্তিশ্চ ছূর্গার্চাখ সথরার্জনং | পূজা মাহে- 
শ্বরী চাতঃ পবিভ্রারেহণার্চনং ॥ সুত্তি- 

ধ্যানৎ বাস্তযানং প্রাসাদানাঞ্চ লক্ষণং । 

প্রতিষ্ঠ! সরবদেবানাং পৃথকৃপুজাবিধানতঃ ॥ 
যৌগোহফাছে। দাঁনধর্শত প্রীয়শ্চিত্তং 

নিধিক্রিয়া। দ্বীপেশনরকাখ্যানং পুর্ধ্য- 
ব্যহশ্চ জ্যোতিষৎ ॥ সামুদ্রিকং স্বরজ্ঞানৎ 

নবরত্রপরীক্ষণং । মাহাত্যমথ তীর্থানাং 

গয়ামাহাত্ব্যযুত্তমহ ॥ ততে। মন্বন্তরাখ্যানং 

গৃথক্ পৃথক্ বিভাগশঃ | পিন্রাখ্যানৎ বর্ম 
ধর্ম্মা দ্রব্যশুদ্ধিঃ সমর্পণৎ ॥ আরা বিনা" 
য়কস্যার্চা গ্রহযজ্ঞন্তথাশ্রমাঃ। .মলহাখ্যা 

প্রেতাশৌচৎ নীতিসারো ব্রতেচভয়ঃ ॥ 
সুর্্যবংশঃ সৌমবংশোহবতারকখনং হরেঃ! 

রাঁমায়ণৎ হরিবহশেো ভারতাখ্যানক- 

স্ততঃ আরুর্ষেদে নিদানং প্রাকৃ চিকিৎসা" 
দ্রব্যজা গণাঃ | রোগপ্রৎ কবচৎ বিষে 

গারুড়ৎ টত্রপুবো ননুঃ 0 প্রশ্থচূড়াদণি 
শ্চান্তে হয়াযুর্বেবিদকীর্তনহ 1 ওউষধীানাম- 

কথনহ ততো ব্যাকলণোহনৎ॥ ছন্দঃশাস্্রৎ 
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বিভূতিশ্চ ধাষিসর্গস্ততঃ পরং ॥ অদ্বীনাৎ 
বিচয়শ্চাঁথ কাঁলসভভাববর্ণনং । শ্রিয়ব্রতাঃ 

চযোদ্দেশঃ পৃথিব্যায়ামবিস্তরঃ ॥ বর্ণনৎ 

. ভারতশ্াস্ত ততোহন্যেষাৎ নিরূপণৎ | 

জন্বাদিষণ্তদ্বীপাখ্যা. ততোইধোলোক- 
বর্ণনহ ॥ উদ্ধলোকানুকথনৎ গ্রহচারভ্ততঃ 
পবহ ॥ আদিত্যব্যহকথনৎ দেবগ্রহান্থু- 

কীর্ভনহ ॥ নীলকণ্ঠান্বয়াখ্যানৎ মহা 

দেবস্ত বৈভব । অমাবান্তানুকথনং 

বুগতত্বনিরপণৎ ॥ খজ্ঞপ্রবর্তনৎ চাথ 

বুগয়োরন্তযয়োঃ কৃতিঃ 1 যুগপ্রজালক্ষণঞ্চ 

খষিপ্রবরবর্ণন ॥ বেদানাৎ ব্যসনাখ্যানং 

স্বায়স্ুবনিরূপণৎ ॥ শেষমন্বন্তরাখ্যানং 
পৃথিবীদোহনস্ততঃ ॥ চাক্ষুষেইদ্যতনে 
সর্গে দ্বিতীয়োহজ্বিঃ পুরোদলে ।ক। 

অধ্যমভাগে উপোদঘাতপাঁদে । অথোঁ- 

পোদবাতপাঁদে তু সপ্তধিপরিকীর্ভনং ॥ 
প্রাজাপত্যচয়স্তম্মান্দেবাদীনাং সযুদ্তবঃ | 

. ততে। জয়াভিব্যাহারৌ মরুদুৎপূত্তি- 
কীর্তনৎ ॥ কাশ্ঠপেয়ানুকখনং খধিবংশ- 

নিকপণহ। পিতৃকল্লানুকথনং শ্রাদ্দকল্প- 
স্ততঃ পরৎ ॥ বৈবস্বতসমু্পত্তিঃ স্পরি- 
স্তন্ক ততঃ পরহ ॥ মন্ুপুত্রাচয়শ্চাতে। 

গান্ধর্বষ্য নিরূপণ ॥ ইচ্ষ্াকুবংশকথনহ 
বংশোহত্রেঃ জ্বমহাত্মনঃ | অমাবসোবাচ- 

কচ রজেশ্টরিতমন্ভুতৎ ॥ যযাতিচরিত- 
খ্াথ যছুবংশনিরূপণৎ 1 কার্তবীধ্যস্য 
চরিতং জামদগ্যৎ ততঃ পরং ॥ বৃষিং- 
বংশান্গুকথনং সগরস্যাথ সম্ভবঃ1 ভার্গ 
বম্যানুচরিতৎ তথ! কাঁধ্যবধাশ্রয়ং ॥ 

৯5 

সমরস্যাথ চরিতৎ ভার্গবদ্য কথা পুনঃ । 

দেবা্রাহবকথা কৃষ্গীবি9াববর্ণনে ॥ 
ইনস্য চ শুবঃ পুণ্যঃ শুক্রেণ পরি- 
কীন্তিতঃ। বিষ্ুমাহাত্্যকথনং বলিবংশ- 
নিরূপণং ॥ ভবিষ্য রাজচরিতং সংগপ্রাণ্ডে- 

ইথ কল যুগে। এবমুদ্বাতপাদোহয়ং 
তৃতীয়ো মধ্যমে" দলে ॥ *% ॥ উত্তরভাগে 

উপদংহারপাদে। চতুর্ঘমুপসংহারং বক্ষে 

খণ্ডে তথোত্তরে | বৈবশ্বত্তিরাখ্যানৎ 
বিস্তরেণ বথাতথৎ ॥ পূর্ববমেব্ সমুদ্দিষং 
সঙ্কেপার্দিহ কথ্যতে | ভবিষ্যাণাৎ মনৃং 
নাঞ্চ চরিত হি ততঃ পরং | কল্পপ্রলয়- 
নির্দেশঃ কালমানৎ ততঃ পরহ। লোকা- 

শ্চতুদ্দশ ততঃ কথিত! মানলক্ষণৈঃ ॥ 
বর্ণনং নরকাণাঞ্চ বিকর্মাচরণৈস্ততঃ । 
মনোময়পুরাখ্যানৎ লয়ঃ প্রাক্কৃতিকম্ততঃ ॥ 

শৈবস্যাথ পুরস্যাপি বর্ণনঞ্চ ততঃ পরহ | 
ত্রিবিধাদ্গুণমন্বদ্ধাজ্জন্তুনাং  কীত্তিতা 
গতিঃ ॥ অনির্দেশ্টাগ্রতর্ব্যস্য ত্রঙ্গণঃ 
পরমাত্মবনঃ | অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাঁং বর্ণনং 

হি ততঃ পরং॥ ইত্যেষ উপনংহারঃ 

পাদো ব্ৃত্তঃ স চোততরঃ  চতুষ্পাদহ 
পুরাণৎ তে ব্রহ্ধাগুং সমুদাতং ॥ * ॥ 
অষ্টাদশমনৌপদ্যং সারাৎনারতরহ দ্বিজ। 
বরহ্থাগুঞ চতুর্লক্ষৎ পুরাণ্থেন পঠ্যতে 
তবে ব্যস্য গদিতমত্রা্টাদশধা পৃথক্। 
পারাশর্যেণ সুনিনা সর্ধবেষাদপি মানদ ॥ 

বন্তুদ্র্্রীথ তেনৈব মুতদীনাং ভাবিতাত্মনাং। 
মন্তঃ ক্রু গুরাণানি লোকেভ্যঃ প্রচকা- 

শিরে ॥ সুনয়ো। ধর্মশ্রলান্তে দীনান্ুগ্রহ" 
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কারিণঃ 1 ময় চেদং. পুরাণত্ত বশিষ্ঠায় | পুরাণপুরুষঃ ( পুং) বিঝুঃঃ1 ইতি হেমচভুঃ 
পুরেদিতৎ 1 তেন ,শত্তিন্থতায়োভং | পুরাতনঃ (পু) পুরাণঃ। তদ্বৈদিকপর্ধ্াহাঃ। 

জাভুকর্ণায় তেন চ। ব্যাসো লব্দ! তত- প্রত্বং ১ প্রদিবঃ ২ প্রবয়াই ৩ লনেমি ৪ 

শচৈতৎ প্রভগ্রনসুখোদনতহ 1 প্রমাধী- পুর্ববং ৫ অহ্গয় ৬1 ইতি যট্ পুরাণ 

কৃত্য-লোকেহন্িন্ প্রাবর্ভযদনু্ভমহ ॥ ক্॥ নাম।নি | ইতি বেদনিঘণ্টো। ৩ অধ্যায়ঃ । 

তণফলশ্রুতিঃ ॥ য ইদহং কীর্ভয়েছতস | পুরাতনঃ (ভ্ি ) পূর্ববকীলভবঃ। পুরাণ ইতি 

শুখোতি চ সমাহিতঃ1 সূ বিধুয়েহ ভাষা | তৎপর্্ায়ঃ । পুরাণঃ ২ প্রতনঃ ও 

গাঁপানি যাঁতি লোকমনাঁনয়ং ॥ লিখি- প্রত্ুঃ ৪ চিরন্তন ৫1 ইত্যমরঃ| 
ভ্বৈতৎ পুরাণন্ত ন্বর্ণসিংহাসনস্থিতৎ চিরত্থঃ ৬। ইতি জটাধরঃ ॥ 
পত্রেণাচ্ছাদিতং যন্ত ত্রাঙ্গণায় প্রযচ্ছতি। ] পুবাধ্যক্ষঃ (তরি) নগরাধিকৃতঃ। অনতঃপুর 

-স যাতি ত্রঙ্গণো লোকৎ নাত্র কার্য ধ্য্ষলঙক্ষণহ £ বণ] বক্কঃ বুলোছত। 

বিচারণ! ॥% | মরীচেহকাদশৈতানি নয়া শক্তঃ পিতৃপৈতামহঃ শুচিঃ1 বাজান 

প্রোক্তানি যানি তে 1 পুর্লাগানি ভু পুরাধ্যক্গো বিনীতশ্চ ভথেঘ্যতে ॥ ই 

সঞ্চেফগাচ্ছোতব্যানি চ বিস্তর | টা" মুজিবলতক: ॥ 

দশপুরাণানি যঃ শৃগোতি নরোভদ:। | পুরারিহ (পুহ ) শিবঃ | ইতি ভ্রিকাতশেহ: 

কথয়েদ্বা বিধানেন নেহ ভূয়ঃ স জায়তে ॥ | পুরার্ঘবিস্তরঃ ( পুহ) থেটঃ। ইতি হোম! 
সুত্রমেতত্ড পুরাণানাহ যন্মম়োজহ তবা" | পুবাবহত (পুহ) তাই] ইতিভিকাশোর। 

ধুন।। ত্িত্যহ দিলনীয়হ হি পুরাগঘলা | পুরারতৎ (ক) পুকীভাভনিক্ষনহ। পণ 

মিচ্ছতা 7 ন দাতিকায পাপার দেব | পর্যায়: । ইতিহাস ২1 ইতাদহা পর্দা 

ওর্ধবনুসুযবে। দেয়হ কছাপি বাধুনাং | ঢরিতহ ৩1 ইতি হ্বাযী 

দেসিণে ন শাম চট শান্তার সামচিত্ায় | পুলাসিন (ভী) মহদেহালতা। ইতি হল 
শ্জহাভিরতায় চ॥ নির্ভহনরায় শুয়ে 1 নির্ঘটিং ॥ 

ছেয়হ শছেকঃবায় ড £ ইতি ও নারছীয় | পুরাভজহ [হা পে) শিক ইতি হেল 

পুরাণে পুর্কৃভাতো হহইপাধ্যণালে চাহ | চঙ্ত ॥ 

| 
1 

পাঁছে ১০৯ অধ্যায়ঃ 0 ১৮৫৪ ইত্ামিক | পুহিং (ভা) পুহী। ইহযমরটাকাগহ ভাবে: 
দশসহাপুত্রাধাহুদবিকা সমাজ £ না ইতি পিছান্থবেলাপািরিহি$ 

পুরাণ (পুহ) পণ খুলে ভি কর্ধে পুতি (খুহ) গাল | ইতি বিছান্াকেুলা 
পছে গুহ কী? ইতি শরদ্চহ্রারলী £ £.. সপ্সিরিতিও » 

সুতাখসহ সহ) ভঙ্গ? ইতি জট | হত হে) নগরে । ইত্যালর: £ ল্য পা 
পুরাপশাযিকক ভি শানি পুরশজ্ছে আাশন্দে চ লিশিহ £ 
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তদ্ব্নৎ যথা । পুরী সমত্তাদ্বিহিতা স- 

পতাকা সতোরণা। মচক্রা সহুড়া চৈব 

সযন্ত্রখনকা তথা ॥ ৫ ॥ সোপশল্যপ্রতো- 

লীকা নাটাট্রালকগৌপুরা। সচক্রগ্রহণী চৈব 

সোল্কালাতাঁবপোথিকা ॥ ৬ ॥ সোঁহিকা 
ভরতশ্রেষ্ঠ দভেবীপণবানকা | সতোঁবণা- 
শুশি। রাজন সশতদ্বীকলাঙলা 0৭ ॥ 

সভুশুত্যশ্মগুড়ক! সাযুধ! সপরস্বঘ!। লোহ- 

চর্্মবতী চাঁপি সাগ্লিঃ সগুড়শু্দি কা £ ৮ ॥ 
ইতি.মহাঁভারতে আঁরণ্যকে পর্বৰণি সৌভ- 

বধে ১৫, অধ্যায়ঃ ॥ % ॥ পতাক। ধ্বজী- 

্চলঃ। তোরণানি বহিদর্ণরাণি। চক্রাণি 
যোধগণাঃ। ছড়ান্তদাশ্রয়স্থানানি ভাঁষায়!ং 

 বুরুজমংভগানি। অন্যে তু বিগ্রুত্রোৎসর্জন- 
শৃর্মাণি ছড়া ইত্যানঃ উদদাহরস্তি চ। 
বঙ্লন্তে হড়শুঙ্গাণি রথস্যোপরি সূরিভিঃ 
বিগু্রবপর্শশুদ্যর্থৎ করাদিষ্পর্শ উদ্যতঃ॥ 
ইতি। বন্ত্রীণি আগ্নেয়োষধবলেন দৃষৎ* 
পিপ্োতক্ষেপণানি মহান্তি কামান- 

খজধিন কুন্রাসি সীসগুলিকৌৎক্ষেপ- 

শনি বন্দুকসংভ্বানি | খনকাঃ স্বরঙ্গদ্বাবা 

গুণুমার্গকর্তারঃ ॥ ৫ ॥ উপশল্যাঃ লোহ্- 

মুখাঃ কীলাঃ তদ্যুক্তাঃ প্রতোল্যে -রথ্যা 

মার্গ। বন্যা সা । অষ্টালকাং উপরিগুহাই। 
গোপুরাণি পুরদ্বারাণি। সানি অট্রেন 
অন্মেন নহিতানি অট্টালকাদীনি বন্যা সা 
সাঁট্টেতি বিশেষণ উপশল্যস্য আ্ামান্তন্য 
র্থ্যাযাম্ছাতৃত্যা সম্থধ্যতে চক্রগ্রহণী 

দৈন্যনিগ্রাহিক। মোর্চা ইতি শ্রেচ্ছপ্রসিদ্ধা। 

- হোক্ষালাতাবপেথেক! , হ্বালাস্হিত- 

ঘুল্স.কং রিপুপাতনায বস্যাষিতি প্রাঞ্। 
উক্কেবোক্ষা প্রাণহরত্বাৎ্ যন্ত্োৎক্ষিপ্ডো 
গোলঃ 1 অলাতং সকাষ্ঠদগুলোহময- 

মাগ্েযৎ প্রহরণৎ বাঁণ ইতি ভাধাযাং 
প্রসিদ্ধৎ । তয়োরপ্রত্যাখ্যয়গত্যোরপি 

পোথিকা পাতিযিত্র্যঃ মন্ত্রমযাঃ কর্ণীয়েক্ 

দত্তশক্তিনদৃশাঃ তদ্যুক্তা সোন্কাভ্বালীব- 
পোথিকা ॥ ৬৪॥ উীন্িক। ম্বচ্চন্দরময়ামি 
ভাঁখানি । সাগ্তিকেতি পাঠে খ$উয় 
আম়ুধবিশেষাঃ॥ ৭ ॥ অশ্মগুড়কাঃ বর্ভ,লী- 

কৃতাঁঃ পাষাণাঃ। লোহময়নি চর্মাণি 

কমঠপুষ্ঠাকারাণি প্রহ্থারবারকাণি। সাগ্নিঃ 
আগ্নেয়ৌবধসহিতা | গুড়াঃ গোৌলকাঃ। 
শৃহ্ধিকা তদুৎক্ষেপকষন্্রাণি। শত্রুণাদুপবি 

পাতনায় তণ্ডে৷ গুড়ো দ্ুবীভূতো ঘত্র 

শিখরে স্থাপ্যতে তৎসহিতেত্যন্তে 1 ৮ ॥ 

ইতি নীলকগ্কুতভাঁরতভাবদীপনাম* 

টীক। ॥ দশনাঁমা সন্্যাসিনাৎ উপাধি- 

বিশেষঃ। ঘথ|। জ্ঞানরছ্েন সম্পূর্ণ পূর্ণ 
তন্থপথস্হিতচ ॥ পরভ্রন্দধরাভো। নিভ্যঘ 

পুবীনাদা ম উচ্যতে ॥ ইতি ্ৃহচ্ছঙ্কর- 
দিখিজয়ঃ ॥ 

পুরীতৎ ( পু রী ) অন্ত্রং1 আত ইতি খ্যাতৎ। 
অন্থুতি বাতি কালখণ্ডাদি অন্তর অতি- 

বন্ধে নাম্মীতি রঃ1 পুরিঃ শরীরৎ তনোতি 
পুরীতত দ্বিপ্বনতনাদ্যনিমামিতি নলোপে 

স্বম্ত তনিতি তন্নিপাতনাদিকারস্য দীর্ঘঃ। 

অন্দ্রসাহচর্ধ্য/ৎ বীবত্ৎ ! পুরীতত্্রিয়া- 

নিভি বাচজ্পতিঃ | ইত্তামরভরতে) ॥ 
পুরীনোহঃ (পুত) ধুভরং | ইতি শব্দমালা 



পুরীষৎ ২৪০০ গুরীষং 

বিধির্ষধা। যুহূর্তে ব্রাহ্ম উতথায় রাত্রিবাসিং 
পরিত্যজে্। পরিধায়াপরং বন্তরৎ শয়ন- 

স্থানতোহম্বহং ॥ যুখাজ্বি হস্তান্ প্রক্ষাল্য 

দ্বিরাচম্য ততো! ছিজঃ | কৃ কৃষ্। স্যৃতিৎ 

কৃত্বা খনিত্বা। নৈর্তীহ দিশৎ ॥ খনিত্র- 

খননেনৈব ছাদশাদুলাধোমদ গৃহীতোদক- 
পাত্রঞ্চ মিতহ গচ্ছেদ্ধনুঃশতহ ॥ গ্রামাছা 

শরবিক্ষেগমাত্রীমনুদিতে রবে সৈত্র- 
মাবশ্টকৎ কর্ত,২ নগরাচ্চ চতুর্ঘণাৎ ॥ 

তভিথুঝ্ট্যায়তহ গর্ভৎ তথা ক্ত্বাগভীরকহ। 
কৃত বস্তি খনিত্রেণ কুশৈরাচ্ছাদ্য ততৃণহঃ 
শওটৈঃ কাষ্ঠেরযজীয়ৈভূগর্ভমবগ্ডষিতঃ॥ 
সঙ্ীতাঙ্গো বেুদলৈঃ পত্রৈরবগয়ভানৈ: 
ছত্রৎ খনিত্রং সংস্থাপ্য বারিপাত্রসুপা 

নহৌ। ততো। ছিজস্তুপবিশেঘান্্েণাচ্ছাদ্য 
মন্তকহ ॥ যজ্যোপবীত তৎ কর্েখ ধুহা 

"তমীনী চ দক্ষিণে । আগতো। দ্বিজলগ্রিহ 

€না। পশ্থন্ সন্তপ্চ ভান্করৎ ॥ গুরুহ সী" ] 
ব্খহ সর্ভাদেবা দিনে চ। নাভরহ | 
পিতরহ চন্দ্রহ সর্কহ গুরুজনহ সিং হেই ] 

উদআখদ্দিসস্যাহ দিবসে চ যলা নিশি 

| 

পুরীষং (কী) বিঠা 1 ইত্যমরঃ ॥ তছুসর্স 

পৃক্ষণামুপ উতৎসর্ণৎ কুরানুত্রপুরীঘমোঃ 
পুর্বধান্তে তু দ্বিজঃ ুর্ঘাহ পৃন্ডিমাভি- 

হুখোইথবা । অপরাহে পুর্দদুঘো হা 
পুধবিসর্জনহ £ নধ্যাে শ্রযহ কুবাছি 

হতবাগক্রাহথ। কলিপাভিলুগো রাহ 

হিতে মৈত্রহ শ্রযহতঃ » মঠ 1 
কবে হু ছাদীয়ূহ তিকলে তথা হতে 

আখোক্ছুহা তৈভহ হুর্যাগ ছিজো ছয়াহ । 

দিগতরযাচ্চ মনোছুঃ থা বিসর্জন 

মোহাঘাবোযুখঃ কুর্ধযাদঘতবাক্ প্রহতে! 
দ্বিজঃ 1 সন্গ্যাসী ত্রহ্মচাঁরী চ বানপ্রস্থে 
গৃহী ঘিজঃ | শাখধধ্যারী চ বেদাঁনাং দর্ক" 
যজ্দরেতু দীক্ষিতঃ ॥ সুনিশ্চ নর্বাধর্্জো 
দাত্তঃ শীন্ত উদারধীঃ । সদোহরমুখঃ 

কুধ্যাদ্বৈফবোনাস্ক এবচ প্রাতশ্চ দৈং 
সায়াহ্ছে দক্ষিণাভিমুখো নিশি। হোগিলায 
যথ। স্ত্রীণাং শুড্রাদীনাময়ং দঃ 21 

ন দেবায়তনে বৃক্ষদূলে চ ন জলে নদে। 

ন নদীকুপনার্গেঘু ন বাপীগোষ্ঠজছ ॥ 
ন চিতানিশ্শানেযু নোষরে ন ছিচালয়ে। 

নাপ্ঃনধীপে ন পুণে লাবাশে ন ৮ 
শা্লে ॥ ন মধু ন কানে চনত 
নদ্বিজলয়ে ।ন যজবৃ্ধুলেধ, লেগ 
ছারে চতুষ্পথে ॥ ন শল্ক্ষেতরে ন খে 
পুপ্পোদ্যানে ন চরে | মোপানহকো 
নধশ্চ ন রথ্যামেব্যহৃতলে চন দৈষাহা 
লয়ে গোত্রেন দৃর্বাভিমুপস্তথ | ন ফা? 
হন্টকেলারে ন তিষ্ঠংস্ত জাল £ ৪ 
গ্রচগ চ বজীকে অন চ পর্সমন্তবে |? 
জেলং ন দিশো ভাগাযাকাশনবলোকান। 
ন খোত্রজ্সে নদীতীরে নিক্াগানে ও 
গ্রোসসে | ল মহান ন গুছে ন পির 
ক্হপ্বলে ৮ ছিকো ল দ্ছদাগগাহ 
শুতবহিসর্জনত ব্োপদেউফাছে । রি 

বির্তক 5 
লিঘহ লাল হহ্রতহ | রাহোহসর্হ গছ 

কুর্িহ শোছুহ মহ দি হরর 

পু পন হা ঠেপায়রীযেল হি কেন লোইোহাদীছেল 

পন 

টা 
সি 

৫ ত 

হি 
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'পরমার্জয গুহ্যুত্তিষ্ঠেৎ শিক্পক্ষেব বিশেষতঃ). 
বিধৃত্য বামহস্তেন শিশ্রস্ূপবিশেনিশি | 

চেদ্দক্ষিণাযুখঠ সন্ধ্যা দিবো ভরমুখন্তাদ] 0 

পৃতিগরনদ্ধিজলং দু্টৎ মফেনঞ্চ সবুদদং | 
তীর্ঘোকৎ সলবণং পাথে! বর্ণান্তরন্তথা ॥ 

সমুদ্রগানদীবারঃ সাহুদ্রঞ্চ সকর্দমৎ | যব- 
- নাস্ত্যজখাতাস্তঃ সমুদ্রেগনগোদকহ ॥ ধান্য- 

ক্ষেত্রস্ত সলিলং সকীটঞ্ প্রিত্যজেহ । 

মানবে! দেবখাতান্তঃ সকলে শৌচ- 
বর্দণি ॥%॥ মৃদঃ সকীটান্তীর্ঘানাং দেবায় 

তনগোষ্ঠয়োঃ | নদোদধিনদীদেবখাত- 

তীরন্ত মৃত্তিকাঃ ॥ মহীতলোত্ভবাঃ ক্ষেত্র- 
কুড্যয়োঃ সিকতাশ্চ যাঃ। অন্তর্জলা ধুলি- 
স্বদে! বল্মীকম্য চ কর্দিমাঃ ॥ উষরাশ্চ 

হলোৎখাত। স্বৃত্তিক! ভব্নস্ত চ। অশ্বথ- 

তুলনীধাত্রীধুলাদীনাঞ্চ যা মৃদঃ ॥ শবাশান- 
,. ভুমেঃ শৈলন্ তথ পৃতস্থলস্য চ। শৌচাব- 

- শিমার্গম্য- আখুৎখাতাশ্চ মৃত্ভিকাঃ ॥ 
যজ্ধন্ছনস্থ বিপ্রাগাং সাধুনানালয়স্য চ॥ 

স্ৃততিকা বর্জয়েদেতা দেবর্ষে শৌচকর্ম্মণি 1 

পবিত্রস্থানতে। শ্রাহ্থ। ছাদশাহুল্যযো" 

ম্বদঃ। দ্বিজেঃ সকলশোচার্থ, শর্করাদি- 

বিবর্জিতাঃ [ %॥ প্রথমেহভির্ঘরঃ শৌচৎ 
কুর্্যান্মভিরতঃ পরং| পুনর্জলৈঃ পুরীষন্য 

যথা গঙ্ধক্ষয়ো ভবেৎ ॥ হৃতিক! প্রথমা 
শৌচে ত্বর্ধপ্রস্থতিসম্মিতা ॥ পুরণপরস্থতি- 
মাক্র! তু দ্বিতীয়! সজলা তথা ॥ তৃতীয়া 
এরমিতা শৌচে সার্্প্রস্থতিস্বত্তিকা । চতুং 
থ্যাদ্যা ক্রমাদেবমদ্ধপ্রহৃতিবন্থিতা £ বয়! 

স্বতিকয়! পুর্যং ত্রিপর্বব শৌচকারিণঃ ৷ 
৯ 

অর্দপ্রস্থতিমান্রা সা সুনিভিঃ : পরি- 
কীন্তিতা ॥ %॥ গুদে দ্যান দত্তিঅঃ পঞ্চ 

বা সপ্ত বা তখা 1 স্বদমেকাঁৎ তথা, শিগ্সে 

তিত্রে! বা হৃতিকা ছয়ং ॥ সপ্ত বামকরে 

দদ্যান্মদত্ত্িংশচ্চতুর্দশ | তিতো বা 

হন্তয়োঃ সপ্ত চতুর্দশ চ যোড়শ। পাণ্যো- 
রেকাঁৎ ম্বদৎ পৃষ্ঠে ষড়ু। তিজশ্চ 
স্বত্তিকাঃ | হন্তছয়নখেদ্বেক!ং তিত্রশ্চ 

ষড়প্রদস্তথা ॥ *॥ নৈথুনে বেতঃস্থলনে 
শুত্রোৎসর্গে চ স্দ্ধয়ৎ | দদ্যঃভিঅশ্ 

শিশ্সৈকাৎ তিতে! বামকরে মৃদঃ ॥ হস্তে 
চ স্বদ্বয়ং অন্সেতিতো ব। শুদ্ধিতৎ্পরঃ। 

পঁদৈকৈকে দ্বিজস্তিআো গৃহীথৎ শৌচ- 
মাঁচরেহ ॥ %॥ গৃহিণো দিগুণৎ শৌচং 
যত্ুতো! ব্রহ্মচারিণাং | গৃহস্থবানপ্রস্থানাৎ 

প্রোক্তং ত্রিগুণমেব চ ॥ লকন্ন্যাসিনাং 

বৈষওবানধহ শৌচৎ সেবাং চতুর্থণৎ। 
হস্তপাদ্বারিপাত্রস্ত মৃষ্ডিরপ্ভিশ্চ গোষয়ৈই 

দিবা যদ্বিহিতৎ শৌচং নিশায়ামর্ধবং 
ভবে 1. এতদর্ধমশোচে ভু জীভকো 

স্বৃতকেহপি চ॥ চৌরাদিবাধিতে মার্গে 
শোঁচমস্যার্ধমাঁচরেৎ। যোষিতানেতদর্ধন্ত 
শৃদ্রাদীনাঞ্চ নারদ ॥ ব্যাধিভিশ্চাতুরে! 

নর্তয আর্তো যদি যখাবলং | শোঁচং 
কুর্য্যাৎ কৃতহ যত্র তৎ স্থান শোধযে- 

, জ্ছলৈঃ ॥ 1 বেদশ্থৃতিপুরাগানি ধর্থা- 

শান্ত্রাণি নৈত্যিকৎ | মৈত্রাদিকর্দদ যঃ 
কুর্ধ্যাছিহায় মন্দধীর্িজঃ ॥ প্রতিপ্রজ্ঞান- 
মাযশ্চ প্রজাহ হল্তি যশঃ শ্রিয়ং 1 বল. 
মাচারহীনপ্য সদা তম্যাপবিত্রতা। | ॥ 
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সাত্বতাশ্চেদ্বি্। ভূগ! বৈশ্শৃদরান্তযজাঃ 

্রিয়ঃ। কুর্ব্বন্তি শৌচৎ যদ্দ্রেন যাবচ্চেতঃ 

পবিভ্রত ॥ যেষাং কৃষ্কস্য মনন তথা 

মামগ্রজল্পনহ+1- অব স্মারণৎ ভাগ- 

বতানাৎ আধুদেবনং ॥ ভক্তিপ্রধৌত- 

মনসাঁহ গোঁবিন্দাপ্সিতিকর্্মণাঁৎ | বাস্থান্ত৮ 

কৃফ্ুচিভানাৎ শুচিতা তদহর্নিশং ॥ ক ॥ 

হৃদেগাময়জলৈঃ শৌচমনেকৈঃ কুরুতে 

যদি। মনোহপবিভ্রতা যদ্য কদাচিছৈ ন 

শুধ্যতি ॥ গোবিন্দদাসত1 নান্তি বস্য 

লোবস্য জন্মনি। সোহপি দেহাশুচিঃ 

কৃত্থ! শৌচৎ মৈজ্রাদিকর্মহ ॥ শতধা 

যদি দেবর্ষে শৌচৎ কুর্ধ্যাৎ সহত্রধা । 

স্বধারিগোময়ৈর্লোকো  ভাবছুষ্টো৷ ন 

শুধ্যতি ॥ দা চিত্তাপবিত্রত্বমকাঞ্চে 

. সুবি যো নরঃ। তস্য তু স্যান মৈত্রাদি- 

শেচেনৈব স শুধ্যতি ॥ পর্ববতাকার- 

কুটেশ্চ গোৌঁবিট্সর্ধবনদীজলৈঃ। শোৌচহ 

কত! ন শুধ্যেত ছুষউটচিভো। ভবেদবদি 0 

ইতি পান্োন্তরথণ্ডে ১০৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

পুরীষণহ (পু) পুরীষং । ইতি ভ্রিকা- 
শেষ. 

পুরীষনঃ (পু) মাধঃ। ইতি ত্রিকাগু- 

শেষঃ 7 . 

পুরুঃ (পুহ) দেবলোকঃ। হৃপভেদঃ। স ৮ 

যযাঁতেই কনি্ঠপুভ্রঃ। পরাগঃ। ইতি 

সেদিনী ॥ দৈত্যঃ 1 ইভ্যুণাদিকোধঃ 

নদীছেদে ভি ইতি শব্দরন্রাবলী £ 

শ্রডুরে ভি। ইত্যনরঃ 1" 

পুককুখসবঃ (পুহ ) ইন্দ্ররিপুবিশেষঃ ॥ যথা 

ইন্দ্রো বিপশ্চিদ্দেবানাং তত্রিপুঃ পুরু 

সবঃ। জঘান হস্তিরূপেণ ভগবাম্মধুরুদনঃ 

ইতি গারুড়ে ৮৭ অধ্যায়ঃ ॥ 

পুরুদংশকঃ, (পু) হংসঃ। ইতি ব্রিক 

শেষ 

পুরুদংশাঃ [স্](পুহ) ইন্দ্র 1 ইতি জটাঁ
 

ধরহ ॥ 

পুরুষঃ ( পুং ) পুমান্। পিপন্তি পুরয়তি বং 

যঃ। পুর্ব শেতে ব ইতি বা । তথপর্কাযঃ। 

পূরুষঃ ২ না ৩ নরং ও পঞ্চদনঃ ৫ 

পুমান্ ৬ অর্থাত্রয়ঃ ৭ অধিকারী ৮ 

কন্মার্থ ৯ জনঃ ১০ অর্থবান্ ১১ 1 ইতি 

রাজনির্ঘন্টত ॥ মনুষ্যহ ১২ মানবঃ ১৩ 

মর্ত্যঃ ১৪ মানুষঃ ১৫ মনুঃ ১৬। ইতি 

শন্দরতীবলী ॥ রসিকরাজঃ-১৭ ঘনকাণ 

ধামা ১৮ নদনশাযকাহঃ ১৯ মন্মথশায়ক' 

লক্ষ্য: ২০1 ইতি কবিবল্পলতা ৪ সচ্ই 

ধিধঃ। যথা | শশো সৃগো বুষণ্গাখো নু 

জাতিচভুক্টয়ং | শশাদীনাহ লক্ষণ বা 

সৃছুবচনহুশীলঃ কোদলাগঃ হবেশঃ দব 

গুণনিধানঃ সত্যবাদী শশোহ্যং। ১. 

বদতি মধুরবাধী দীর্ঘনেতোহতিতার্র 

শ্চপলমতিহথদেহহ  শগ্রাবেগো সো 

হয়হ ॥ ২ ॥ বহুগুণবনৃবদ্ধঃ কানে 

নতাঁগঃ বকলরুচিরদেহঃ সত্যবাদী রে 

হয়হ-॥ ৩1 উদরকটিকশঃ াচগ্রব্ঠা 

ধরৌঠো দশখনবদননাগাআোত্রদী ক 

বাজী ৪ ॥ ইতি রভিসগ্রদী 5 তি 

পঞ্চলক্ষণন্হ্যথা। পাত্রে ভারী 9 

সী ভোগা পরিলনৈঃ মহ। শান্ছেবোছ 
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রণে যোদ্ধা পুরুষঃ পঞ্চলক্ষণঃ ॥ ইতি 

প্রাচীনাঃ ॥ জিতেজ্য়স্ত পুরুষত্বৎ যথা । 

সাওরীর্যা ন মদ কুরধ্যাৎ স সুখী তৃ্চয়ো- 
জ্বিতঃ।. তন্মিত্রৎ যত্র বিশ্বীসঃ পুকষঃ ৰ 
জিতেন্দ্রিয়ং ॥ ইতি গারুড়ে ১৬ অধ্যায়হাঞজ 

কৃষ্ণভত্রপুরুষন্ত।. খোবিন্দপদাশ্রয়ত্বং 
যথা | স্ত্রিয়ে। বা পুরুষে! বাপি হ্াততাষী 

নপুহসকঃ | ভক্ত্থে গণ্নীয়শ্চেদেগাবিন্দ-" 
পদমাআয়েৎ। ইতি পাদ্মোততরথণ্ডে 

৯৯ অধ্যায়ঃ | ক্ষ॥ পুরুষাণাৎ মধ্যে 

গুরবে! যথা ('গুরূণামপি সর্বে্ষাঁৎ পুজা 
পঞ্চ বিশেষতঃ ॥ তেষামাদ্যানত্য় শ্রেষ্ঠা- 
স্তেষাৎ মাত। হ্গুজিত। ॥ যে। ভাবয়তি 
ফা সুতে বেন বিদ্যোপদিশ্ঠাতে | জ্যেষ্ঠ- 
ভ্রাতা চ ভর্তা চ পঞ্চেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ 
ইতি কৌর্মে উপবিভাগে ১১ অধ্যায়ঃ 
আত্ম।। ইত্যমরঃ॥ সাখ্যতত্বজ্ঃ | 
পুজাগপাদপঃ॥ ইতি মেদিনী ॥ বিঝুঃঃ। 
ইতি শব্দরত্থাবলী  ছূর্খ। । যথা মহানিতি 

চ যোগেষু প্রধানশচৈব কথ্যতে। ভ্রিগুণ! 
ব্যতিরিক্তা সা পুর্ুঘশ্চেতি চোল্যতে ॥ 
ইতি দেবীপুরীগে. ৪৫ অধ্যায়ঃ | ॥ 

তশ্ক পঞ্চবিংশতিতত্বাত্বকত্বৎ জড়ত্ব্চ 

যথা এভিঃ সম্পাদিত ভূঙ্ত্তে পুরুষঃ 

পক্ষবিংশকঃ। উশ্বরেচ্ছাবশঃ সোইপি 
জড়াত্ম। কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ইতি নাৎস্যে 

তিত্বকখনাবসরে-৩ "অধ্যায় 0 % ॥ মেষ- 

মিথুনসিংহতুলাধনুঃকুত্তরাশয়ঃ 1 যথা । 
জ্ুরোহ্থ সৌদ্যঃ পুরুযোইঙ্গনা চ ওজো- 
হথ যুগ্ৎ বিষম 'সমশ্চ । চরদ্থির- 

5 

ছ্যাত্বকনামধেয়! মেষাদয়োহমী ক্রমশঃ 

প্রদিষ্টাঃ £ 1 পুরুষত্রাহ! যথা ভৌমার্কণ 
জীবাঃ পুরুষাঃ জ্রীবৌ সোম্জভানুজৌ । 

্্যাখ্রী ভার্গবচন্দ্রো৷ ছে! তৎপতিত্বা- 
ভখোচ্যতে £% ॥ পুরুষনক্ষত্রাণি বথা। 

হত্তো মূলশ্রবণগুনব্বনূহগশিরস্তথা পুঁষাঃ। 
গর্ভাধানাদিকাধ্যেযু পুশ্নামায়হ । গণহ 

শুভদঃ ॥ ইতি .জ্যোতিত্তত্বং' | তদ্বৈদিক- 
পর্যায়াঃ | মনুষ্যাঃ ১ নরঃ ২ ষবাঃ ও 

জন্তবঃ ৪1বশঃ ৫ ক্ষিতয়ঃ ৬ কৃষ্কয়ঃ ৭ 

চর্ষণয়ঃ ৮ নহুষঃ ৯ হরয়ঃ ১০ মর্যরাঃ ১১ 

মত্ত্যাঃ ১২ মর্ভাঃ ১৩ ত্রাতাঃ - ১৪ 
তুর্বশাহ ১৫ ভ্রুহুবঃ ১৬ আয়বঃ ১৭ 
যদ্বঃ ১৮ অনবঃ ১৯ পুরবঃ২০ জগতঃ২১ 
তন্দুষঃ ২২ পঞ্চজনাঃ ২৩- বিবন্বন্তঃ ২৪ 
পৃতনাঃ ২৫ 1 ইতি পঞ্চবিংশতিহৃঁ 
নাযানি। ইতি বেদনিঘণ্টো ২ অধ্যায়ঃ ॥ 

পুরুষকং (ক্রী) ঘোটকানামূর্দস্থিতিঃ। শীখ- 
পীঁও ইতি হিন্দীভাষা1 ইতি ব্রিকাু- 

শেষ ॥ 

পুরুষকারঃ (-পুং ) পুরুষস্থ কৃতিঃ । পৌরুষং | 
চেষ্টা। যথা । মনুরুবাচ। দৈবে পুরুষ- 

কারে চ কিং জ্যায়ন্তৎ ভ্রবীহি মে। 

অত্রমে সংশয়ে! দেব ছেতুমর্স্তশেষতঃ ॥ 
মতয্য উবাচ । স্বমেব কর্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি 

দেহান্তরার্জিতৎ | তস্মাথ পৌরুবমেখেহ 

. অে্ঠমাহর্ষনীষিণঃ ॥ প্রতিকুলন্তখা দৈবই” 
পৌরুষেণ বিহন্ততে ৷ নঙ্গলাচারধু্রানাৎ 
নিত্যসুত্খানমটীলিনাং ? 'যেষাং পুর্বকৃতিহ 

কর্ম সাত্বিকৎ মনুজেত্তিন! পৌরুষেণ বিন! 
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তেষাৎ কেযাঞ্চিদৃশ্যতে ফলহ ॥ কর্ণ 
প্রাপ্যতে লোকে রাজমস্য তথা কেলং। 

কৃচ্ছেণ কর্ম্মণ! বিদ্ধি তামসহ্য তথ ফলং॥ 

পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ মার্গিতব্যৎ ফলং 
নরৈঃ | দৈবমেক বিজানত্তি নরাঁঃ পৌরুষ- 
বর্জিত1ঃ ॥ তন্মাভ্রিকালসংযুক্তৎ দৈবং ন 

সফলৎ ভবে । ,পৌরুষৎ দৈবসম্পত্ত্যা 

কালে ফলতি পার্থিব ॥ দৈব পুরুষ- 
, কাঁরশ্চ কালশ্চ মন্থজোভম,| ্রয়মেতন্মনু- 

' ষ্যস্য পিথ্িতৎ স্যাৎ ফলাবহ্ং ॥ কৃষে- 

ৃষ্ঠিমাযোগাদৃশ্ঠযন্তে ফলসিদ্ধয়ং | তাস্ত 
কালে প্রদৃশ্থান্তে নৈবাকালে কথঞ্চন ॥ 
তত্মাৎ সদৈব কর্তব্যৎ সধর্্ম২ৎ পৌরুষং 
নৃভিঃ। এ্রবস্তে প্রাণুবস্তীহ পরলে/কফলং 

২॥ লালদাঃ প্রাপুবন্তার্ান্ন চ দৈব- 

পরায়ণাঃ। তন্মা্ সর্ববপ্রযত্রের পৌরুষে 
» বত্বমাচরেৎ ॥ ত্যজ্ালসান্ দৈবপরান্ 

মনুষ্যানুখানযুজ্লান্ পুরুষানূ হি লক্গনীঃ। 

* অশ্থিষ্য যত্তাদগুতে নৃপেন্দ্র তল্মাৎ সদো- 
খীনবতা। হি ভাব্যং ॥ ইতি মীৎস্যে দৈব- 

পুরুষকারকে! নাম ১৯৫ অধ্যায়ঃ ৫ 

পুরুষন্রা ব্য পুরুষং | পুরুযৌ। পুরুষান্। 
পুরুষে | পুরুষয়োঃ | পুরুযেষু দেবাদে- 
দাঁপ্ট্োব্রাজিতি সুত্রে ত্রাচ্প্রভাক়্নিপ্পন্নং 
দেবাদিস্ত দেবমনুষ্যপুরুদসর্তযবহু ইত্যার্দি। 

ইতি সুগ্ধবোধটাকায়াং ছূর্গাদাসহ ॥ 
ুরুষহৎ (ক্লী) পুরুষন্য ভাবঃ | পুরুষৃভি- 

দসংধারণধর্্দত | পুরুষশলাৎ ভাবার্থে 
তুত্রত্যয়নিষ্পমহ ৪ পুহন্ৃক্চ ৪ 

পুরুষদসঃ (তরি) পুর্রষপরিদাণঃ। পুক্রুষ্শজাহ 

পরিমাঁণার্থে দগরট্গ্রত্যয়নিষ্পমনঃ | ইতি 

ব্যাকরণং ॥" 

পুরুষদত্তিকা! (ত্র) মেদা। ইতি রাজনির্ষনঃ 1 

পুরুষদ্বরসঃ (ত্রি) পুরুষপরিমাগঃ। পুরুষ 

শব্দাৎ পরিমাণার্থে ঘয়সট্ প্রত্যয়নি্রঃ1 

ইতি ব্যাকরণং ॥ 
পুরুষদ্বেষী [ন্] (তরি) পুরুষদ্ধেষশীলঃ | পুরুষ" 

শব্দোপপদাদ্দিষধাতোধিন্প্রত্যয়নিগঃ। 

ইতি ব্যাকরণং ॥ 
পুরুষপুগুরীকঃ (পুং) পুরুষব্যাত্রঃ) নরতেষ্ঠ। 

ইত্যমরঃ ॥ জিনরাজবিশেষ1 ইতি হেম. 
চক্দ্রঃ ॥ 

পুকষমাত্রং (তরি) পুরুঘপরিমাণং॥ পু 
শব্দাৎ পরিমাণার্থে মাক্ট্প্রত্য়নিক্গরং 
ইতি ব্যাকরণং ॥ 

রা ] (পুহ) পুরুষশরেষ্ঠ: 
| যথা। 

পুরুষপুষ্গবঃ স্থযরুতভ্তরপদে ব্যা্পুবর্গ 
পুরুষর্ষভঃ কুগুরাঃ। পিং হশাদুলনাগাণাঃ 

| রর পুংসি ্রেষ্ঠর্ঘবাচকাঃ ! 

পুরুষশানূলিঃ ইত্যমরঃ ॥ 

পুরুষষিহহঃ (পু ) পুরুষজেষ্ঠ: ! ইত্রামর 
জিনরাজবিশেষঃ | তপর্ায়।পৈবিত 
ইতি হেনচন্দরঃ ॥ 

পুক্রযাদ্যঃ (পুহ) আদিনিনানা ভিনহিশে 1 

ইতি ধনপ্রয়ঃ ৫ বিহুঃস্চ £ 
পুক্রযাধনঃ (পুহ) মির । যথা । নাথে ৪ 

পুরুষোভমে ভরিছপরতামেকাধিপে চেতসা 
সেব্যে স্বন্ পদ্য তরি রে লারা 
রথে ভিষঠভি 1 যং কফি পুরুঘাধনৎ 



পের ২৪০৫ গুরোটিঃ 

- কৃতিপয়গ্রামেশযললার্থনৎ লেবায়ৈ সুগয়া: | 
মহে নরমহো! মূঢ়া বরাকা বয়ং ॥ ইতি 

শাভ্তিশতকহ £ 

পুরুষার্ধুঃ (পু) পুরুষস্ত প্রয়েজিনৎ। ঘচ 

চতুর্বিধঃ যখা 1 ধর্মার্থকামযোক্ষশ্চ 
পুরুষার্ধ। উদাহতাঃ | ইত্যগনিপুরাগং 
গোক্বামিঘতে ভক্তিঃ পঞ্চমপুরুষার্থঃ ॥ 

পুরুধাস্থিমালী [ন্] (পুহ) শিবঃ। ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥. | 
'পুরুষোতমহ (পুহ) বিষ | ইত্যমরঃ ॥ 

-. দৃতার্দ্বিশেষঃ। ততপর্যায়ঃ। সোমভূঃই। 

ইতি হেমচন্দ্রঃ' 0 পুরুযাঁণাং অধ্যে 
উত্তমঃ। যথা! বিশেষনমভাবস্ত পুরুষ- 
স্থানঘস্য "চ । অরিমিত্রেহপুযুদাসীনে 
মনো যস্ত ষমহ ব্রজেৎ ॥' সমে! ধর্ধ্মঃ 

সম স্বর্গ নমো হি পরমহ তপঃ । 
যস্যৈবং মানসং নিত্যৎ স নরঃ পুরুষো- 
ভুমঃ ॥ ইতি ধর্মমপুরাণৎ ॥ 

ইলোদরে চ ধর্দি্ঠং বুধঃ পুত্রমজীজনৎু। 
অশ্বমেধশতং সাঁগ্রমকরোদ্যঃ স্বতেজমা ॥ 

পুরূরবা ইতি খ্যাতঃ সর্ববলোকনমস্কৃতঃ ॥ 
হিমবচ্ছিখরে রম্যে আরাধ্য স জনার্দিনং। 
লোকৈশ্বরধ্যমগাঁজাঁজা সগ্ুদীপপতিভ্তাদা ॥ 
কেশিপ্রভৃতয়ো ইদত্যা্তস্য ভূত্যত্ব- 
মাগতাঃ। উর্বশী বস্য পত্রীত্বমগাৎ সদ্রপ- 

মোহিতা ॥ সপ্তদ্বীপা বহ্ুমতী সশৈল- 
বনকালনা ] ধর্দেণ পালিত) তেন সর্বব- 

লোকহিতৈধিণ| ॥ চামরগ্রাহিণী কীন্তিঃ 

সম্পন্ৈকাঙ্গবাহিকা! | বিষুংগ্রসাদাদ্ 
দেবেজ্দ্রো দদ/বর্ধীসনন্তদা ॥ ধর্্মার্থকামা- 

দ্রবণ সমমেবাভ্যপালয়ৎ | ধন্দ্ীর্থকামা- 

সৎ জরক্টুমাজগচঃ কৌতুকাৎ পুর! ॥ ইতি 
মাংস্যে ২৪ অধ্যায়ঃ ॥ %& ॥ বিশ্বদেবঃ | 

ইতি জটাধরঃ ॥ পার্বণশ্রাদ্ধদেবঃ |. 
বথ|। পুক্সরবা মা্রবাশ্চ পার্ববণে সমুদ্া 
হৃতৌ । ইতি শ্রাদ্ধতন্তে বহস্পতিহ ॥ 

ইত্যমরঃ পুরোগিঃ (তরি) অগ্রগাধী | 

প্রধানঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 

পুরোগতিঃ (পু) কুক্ুবঃ ॥ ইতি ধবণিঃ ॥ 
অগ্রগে ত্রি॥ 

পুরোগমঃ (তরি) অগ্রগামী | ইত্যমরঃ ॥ 

পুরোগামী [ন্] (ত্রে) অগ্রগামী । তত্পধ্যায়ঃ। 

পুরোগঃ ২ অন্ডেসরঃ৩ প্রষ্ঠঃ ৪ অশ্যতঃ- 

মরঃ ৫ পুবঃসরঃ ৬ পুরোগমঃ ৭ 1 ইত্য" 

মরঃ ঘর নাসীরঃ ৮ প্রগ্রসরঃ৯॥ ইতি 

পুরুহৎ (তরি) প্রচুর । ইত্যমরঃ [ 
পুরুহু (ক্রি) প্রচ্রৎ ৷ ইত্যমরটাকায়াং স্বামী ॥ 
পুরুস্থুতঃ (পু) ইন্দ্রঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
পুরূরবাঃ[ স্] (পুং)বুধন্য পুত্রঃ] স তু. 

চন্দ্রবংশীয়াদিরাজঃ | তৎপর্ধ্যায়: | 

বৌধঃ ২ এলঃ ৩ উর্ধশীরমণঃ ৪1 ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ৪ যথা ! ততো। বুধাশ্রমং 

পযাদিড়া রূপাশ্রিতা সতী। বুধেনান্তর- 
মাসাদ্য. মৈথুমায়োপমন্তিতা ॥ সোন- 
পুজাদ্ব্ধাড্রাজন্ তস্যা জজ্ঞে পুরূরবাঃ। শব্বরদ্বাবলী ৪ 

জনগরিত! ততঃ সা তং পুনঃ হুছ্যন্থতাং 1 পুরোটিং (পুং ) পত্রবহারহ | রাঁয়ভাটি ইতি 

গ্রতী ৪: ইত্যগ্রিপুরাণৎ ॥ আপি চ॥ ভাষা।। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ৪ ৫ 
৯৩ 



[ুরোহি'' ২৪০৬ গলকঃ 
০৯ 

পুরোডাঃ [স্] (পুহ) হবিঃ। ইতি মুগ্ধ- 

বোধব্যাকরণহ 1 

প্রতিকর্ভাপদাস্বজুঃ ৪ ইতি কবিকল্প- 

ল্ত1 ॥ শা 

পুরোডাশঃ ( পুৎ) হবিভেদঃ | স ভু ববচূর্ণ, পুর্ব পৃর্ভে/1 পুর্ণীকরণে। ইতি কবিকল্প' 

নিশ্দিতরোটিকাবিশেষঃ ॥ পিউকচমসী | 

হুতশেষঃ। ইতি মেদিনী ॥ সোমরসঃ। 

ইতি হেমচক্দ্রঃ ॥ 

পুরোডাশ্যৎ (ব্রি) পুরোডাশীয়ৎ | হবি- 
- ধেোগ্যৎ। পুরোভাশায় হিতহ। যথ।। 

' আমিক্ষীয়ৎ দধি ক্ষীরং পুরোভাশ্যং 
তখৌষধহ । হবিহ্ঙ্গ বীনঞ্চ নাপুযুপদ্সত্তি 

রাক্ষমাঃ॥ ইতি ভগ্টিঃ ॥ 
পুরোভ্ভব! (স্ত্রী) মহামেদ1। ইতি রত্বমালা ৪ 
পুরোধা [স্] (পুহ) পুরোহিতঃ। ইত্য- 

1 অরঃ॥ 

পুরোভাগী [ন্] (তরি) দোষমাত্রদর্শী ॥ 

“১ ইত্যমরঃ ॥ অগ্রাংশী চ॥ 
, পুরোহিত ( পু ) পুরে! ছৃক্টাদৃষ্উফলেযু 

::% কর্ম ধীতে আরোপ্যতে বঃ! তত 

০. পর্যায়ত । "পুরোধা ২1 ইত্যনরঃ প 

* ধর্মীকন্মাদিকারকঃ ৩ 1 ইতি শরব্দরত্থা- 

বলী॥ তস্য লক্ষণং যথ! 1! বেদবেদাঙল- 

তন্বজ্ো জপহোৌমপরায়ণঃ । আশীর্বাদ" 

বচোবুজ এষ র্লালপুরোহিভঃ ্ ইতি 

চাঁণক্যং 1 * [ তম্য বর্দনীয়লক্ষণহ যথা । 

কাণহ ব্যহমপুজরৎ বানভিজ্ঞমজিভে- 

জ্িয়হ | ন হ্রন্ঘৎ ব্যাধিতহ বাপি হৃপঃ 

কুধ্যাৎ পুরোহিত ॥ ইতি কালিকা- 
পুতাণহ ও পুরোহিতে ব্ণনীয়ানি 
যথা । পুরোহিতো। হিচতো বেদস্ছৃতিজঞঃ 

সত্যব্ক্ শুচিঃ। ব্রহ্ষণ্যো বিনলাগারঃ 

ভ্রমঃ॥ পঞ্চমন্রী। পুঃ পুরো, পুরু 

পুর্বতি পয়সা কুন্তং চেটা। ইতি দুর্গা 

দানঃ॥ . 

পুল ক উচ্ছিতৌ | ' ইতি কবিকল্পদ্রমঃ 4 

উচ্চিতিরুচ্চীভাবঃ । ক পোনয়তি 

পর্ববতঃ। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পুল জ মহত্বে। ইতি কৰিকল্পক্রমঃ॥ জ 

পোলঃ পুলঃ॥ পোলতি। ইতি দু্া 
দাসঃ॥ - 

পুল শ মহত্বে। ইতি কবিকল্পক্রমঃ॥ শ 

পুলতি পুলিনং শরদি মহৎ স্যাদিত্্ঘ 1 

পোলিতা । ইতি ছুর্গাদাসঃ॥ 

পুলঃ (পুং ) পুলকঃ। বিপুলে ভ্রি। ইতি 

মেদিনী ॥ 

পুলক (রী) বছ্ছুটং ॥ তচ্চ পর্বতীযা 
সৃত্তিকাবিশেষঃ1 ইতি রাজনির্ঘনটঃ ॥ 

পুলকহ (পুহ) রোমাঞ্চ 1 তগ্পর্ধ্যাযে | 

রোমোজেদঃ২ ত্বকৃপুত্পং ৩ শ্গহুদেঃ ৪1 

ইতি ভরিকাণ্ুশেষঃ 7 শরীক 

কীটঃ। ইতি হেযচন্দ্রই ॥ প্রস্থরধিশেদঃ! 

তস্য পরীঙ্গা ঘথা। পুণ্য, পর্কাতবরের 

চ নিগ্ছগাছ স্থানাস্তরেসু চ তখোতরদে 

খহাৎ॥ বংস্ছাপিহাস্চ নগর! দুটা? 

প্রকাশহ সংগুজ্য দানবপতিহ পণিহে 

প্রদেশে ঈ জাশার্ণবাগনবমেকলকানগ। 

গুভাতনক্ষোন্রয়শালবর্াঃ ॥ গদি 

কদ্লীসদৃশাবভাসা ওতে প্রশস্থাঃ সি 

পে 
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ৰৈ 

পুলিন্দঃ : 

প্রসুতাঃ। শঙ্বাজভূঙ্গার্কবিচিত্রভঙগা শৃদ্রি- | পুলাকী [ন্] (পু) ই “ইতি .হেম- 
- ক্রুপেতাঃ পূরমাঃ পবিভ্রাঃ । অঙ্গল্য- 

যুক্ত! বহুভক্তিচিত্রা বৃুদ্ধিপ্রদান্তে পুলকা 

ভবস্তি ॥ কাঁকশ্বরাসভশুগালর্কোশ্বরূপৈ- 
 গৃতিতিঃ নমাহসর্ধিরার্মুখৈরুপেতাহ ॥ 

স্বত্যুপ্রদাস্ত বিছুষ! পরিবর্জনীয1 মূল্যং 

পলদ্য কথিতঞ্চ শতানি পঞ্চ ॥. ইতি 
'গারুড়ে ৭৭ অধ্যায়ঃ | ক 1 মণিদোষ- 

বিশেষঃ ॥ হরিতাঁলং | গজান্নপিগুং । 

গন্ধবর্ধবিশেষঃ | ইতি মেদ্দিনী ॥ অস্থ্- 

রাজী । গন্রকঃই | ইতি হেমচন্দ্রঃ 1 

পুলকী [ন্] (দুং) ধারাকদম্বঃ। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ 

পুল্তিঃ (পু ) পুলস্তাুনিঃ | ' ইত্াগাদি- 
. কোষঃ॥ 

পুলস্ত্যত ( পুং ) সপ্তরধঁণাং চিলির । 
ইতি শবরতবাবলী ॥ স ভ্রঙ্গণঃ কর্ণাভ্যাৎ 
জাতঃ। তদ্য ভার্ধ্যা হবির্ভূঃ কর্দিমকন্তা 
তস্য পুভ্রঃ অগস্ত্যঃ বিশঅ্রবাশ্চ॥ ইতি 
শ্রীভাগবতং ॥ . 

 পুলহুঃ (পু) সপ্তর্ধীণাঁৎ মধ্যে খবিবিশেষঃ1 
ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ স চ ব্রহ্গণো 
নাভিতো! জাতঃ তর্য ভাঁব্যা কর্দমমুনি- 
কন্যা গতিঃ ॥ তম্য 'পুজাঃ কর্্মজেষ্ঠঃ 
ধবীয়ান্ সহিকুশ্চ। ইতি শ্রীভাগবতং 1 

পুজাকই (গুহ )" তুচ্ছধান্তং | আগড়া ইতি 
খ্যাভৎ 1 সংক্ষেপ) অঙ্গত্বৎ ॥ ভক্ত- 
সিকৃথকং | ভক্তগুলিকা । ইত্যমর- 
ভরতো।॥ ক্ষিপ্রহ ৷ যুখা পুলাককারী। 

ইতি চ$ ৫ 

7 চন্দ্রুঃ 

পুলায়িতং (ক্লী) অশ্বগতিঃ॥ ছা 
বিজ্রান্তিঃ ২। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ £ 

পুলিনহ (ক্রী ) তোয়োখিততটং | চর -ইতি 

চড়া ইতি.চ ভাষা । ইত্যমরঃ ॥ জলা- 

দচিরোশ্িতং তং । ইতি ভরতঃ ॥ তৎ- 
ক্ষণতৌয়যুক্তদ্বীপং । ইতি ম্ভৃতিঃ ॥ 

ক্রমেণোথিতহ তটং এ ইতি স্বাখী ॥ 

জলমধ্যস্থযুখিতৎ তটৎ, ইতি পণ্তিকা ॥ 

দ্বীপহ | ইতি ব্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 
পুলিন্দঃ পু ) চণ্ডালভেদঃ | সচ শ্লেচ্ছশব্দ" 

বাচ্যঃ। ইত্যমরভরতৌ। ॥ তস্োৎপভি- 

ধর্থা। "পুলভ্তয উবাচ এবৎ গতেছু, 

তেলোক্যৎ দানবেহুপুরদ্দরঃ। জগাম ব্রহ্গ-:. ,. 
সদনহ সহ দেবৈঃশচীপতিঃ ॥ তত্ৰাপশ্থাৎ - *- 
স দেবেশং ব্রক্ষাণং কমলোস্িবং | খধিভিঃ, ০. / ' 
াদ্ধমাসীনহৎ পিতরৎ স্ব্চ কশ্ঠপহ ॥ ততো] ২." 

ননাম শিরসা শক্তঃহরণণৈঃ নহ। ত্রহ্গাণং 
কশ্থাপকৈব তাঁহস্চ অর্বাহস্তপোধনী॥ 
প্রোবাচেক্দঃ স্থরৈঃ সার্ঘং দেবনাথং 
পিতামহৎ | পিতামহন্ৃতং রাজ্য বলিন! 

খলিনা মম ॥ ভ্রহ্মা প্রেবিচি শক্রেতৎ 

ভূজ্যতে স্বকৃতং ফলৎ। শক্র: পপ্রচ্ছ ভো 

জহি কিং ময়া ভুপ্কতং কৃতং ॥ কম্যপো" 

হপ্যাহ দেবেশ জণহত্যা ক্কতা তুয়া। 

দিত্যুদরাববয়া গর্ভ কতো বৈ বহুধা বলাতে 

পিতরহ প্রাহ দেবেন্দ্রো নাতুদ্ধণতো 
বিভো। কর্তনহ প্রাপ্তবান্ গর্ভো যদশোচা 

হি সাভবশ£ ততোহত্রবীৎ কশ্পন্ত 



পুলিন্দঃ " ২৪০৮ পুলোমা 
মাতুর্দোষে সদাঁদতাৎ । গতত্ততো! বিনি- 
হতো দোযোহপি কুলিশেন ভোঃ॥ তচ্ছুহ। 

-কশ্টাপবচঃ প্রাহ শত্রঃ পিতামহং। বিনাশৎ 

পাপ্নো ভ্রহি প্রায়শ্চিত্তং বিভো মম ॥ 

ব্রা প্রোবাচ দেবেশং বশিষ্ঠঃ কশ্টপ- 

. স্থা ৷ হিতং সর্বস্য জগতঃ শক্রন্থাপি 
বিশেষতঃ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণির্মাধবঃ পুরু- 

, যোভিমঃ ॥ তং প্রপদ্যস্থ শরণং স তে 

শ্রেয়ো বিধাম্থতি ॥ সহত্রাক্ষোহপি বচনং 

গুরূণাং সনিশম্য বৈ | প্রোবাচ স্বল্ল- 
কালেন কন্মিন্ প্রাপ্টো। বহুদয়ঃ ॥ তা উচু- 

দেবতা মর্ধর্য ্বল্লকাঁলে বহুদয়ঃ ॥ ইত্যেব- 
মুক্তঃ হুরর।ড়িরিঞিন] মরীচিপুভ্রেণ চ 

কশ্যপেন ॥  তখৈব মিত্রাবরুণ।তসজেন 
বেগান্মহীপৃষ্ঠমবাপ্য তন্ছৌ ॥ কালগ্রর- 
স্যোত্তরতঃ সুপুণ্যস্তথা! হিমাদ্রেরপি দক্ষি- 

খহ্যাং 1 কুশশ্ছলাৎ পূর্ববত এব বিশ্রনতে! 
“«. বসোঃপুরাৎ পশ্চিমতোহিবতদ্ছৌ ॥ যত্রথ 
চক্রে ভগবান্ মুরারিবান্তব্যমব্যক্ততদু- 
, স্তু্তিঃ ॥ খ্যাতিং জগাখাথ গদাধরেতি 

মহাঘবন্দস্ত শিতং কুঠারঃ 1 যশ্রিন্ 

হিজেজ্ঃ শ্রতিশাব্রসংযুতাঃ সমানতাং 
যান্তি পিতামহেন । মর তপিতৃন্ যত্র চ. 

সংপ্রপুজ্য ভক্ত ত্বনশ্তে নহি চেতসৈব | 

ফলম্মহামেধমখন্য মালব। লভন্ত্যনন্তাং 
ভগবত্প্রলাদাৎ॥ মহানদী মত্র হৃরর্ষিকন্! 

বালাপদেশাছিদশৈলদেত্য । চক্রে ভগহ 

পাপবিনক্টমগ্রযৎ সন্দর্শনপ্রাশনমড্জনেন 

তত্রশক্র: সনন্যেত্য সহানদ্যাস্তটেহছুতে। 
"আরাধনা দেবস্য কৃহ্াশ্রদদবশ্থিতত £ 

প্রাতিঃস্নায়ী ত্বধঃশায়ী একভক্তিহাযাচিতা। 

তপস্তেপে সহআ্রক্ষিঃ স্তবন্ দেবং গদা' 

ধরং তন্যৈবং তপ্যতঃ সম্যক্ জিতদর্কে, 

ন্ড্রিয়স্য চ | কামক্রোধবিহীনদা সাত্রঃ 

সন্বৎসরো গতঃ॥ ততে। গদাঁধরঃ পরী 

বাসবহ প্রাহ নারদ গচ্ছ আীতোইস্স 

ভবতো! যুক্তপাপোহসি সাম্প্রতৎ ॥ নিজং 

রাজ্যঞ্চ দেবেশ প্রাপ্দ্যসি ত্বচিরাদ্িবঃ। 

যতিয্যানি যথ| শত্রু ভাবিশ্রেয়ো যথা তব! 

ইত্যেবমুক্রোহথ গদাধরেণ বির্িতঃ 

ন্লাপ্য মনোহরায়াং | দ্াতন্য দেবা 

ততঃ পুরস্তাৎ সংপ্রোচ্রল্মানমুশাসয়দ ॥ 
প্রোবাঁচ তান্ ভীষণকর্্মকারান্ নাগা 

পুলিন্দা মম পাপনস্তবাঃ। বসধ্বমেবান্তর 

দ্দ্রিদুখ্যয়োহিনান্রিকালাহরয়োঃ পুলি' 

ন্দাঃ ॥ ইত্যেবমুভা ছুররাট্ গুলিদাব 

বিদুক্তপাপঃ হুর সিদ্ধযক্ষৈঃ ॥ সংগা 

মানোহনুলগান চাশ্রমহ সাতুন্তদা ধর 

নিবাসনাদ্যং | ইতি বাঁমনে ৭৩ শধ্যায়।॥ 

পুলোমজ। (ভ্ত্রী) শী । ইত্যরঃ ॥ 

পুঁলোনজিৎ (পুত) ইন্দ্রঃ। ইতি কেচিহ। 

পুলোমছিট[হ্] (পুহ) ইন্দরঃ | ইতি ছেল 

চনত 

পুলোমভিহ [ছু] (পুহ) ইন্্ঃ। ইতি ছরি 
প্রয়োগঃ 

পুলোমা [ন্] পু) অস্থহবিশেষঃ । স ইল্লা 

শ্বশুরঃ 1 ইতি পুলোনজাশব্দটিকািং 

ভরত 

পুলোনারিহ (পুহ) ইন্ছঃ। ইতি রিবা 

শেবঃহ 



রং ৪০৯ গর 
পু পুঙ্টৌ। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ [ পৌবতি 

তাতঃ পুত্রৎ | ইতি দুর্গাদানঃ | 

পুহ ৯ য ও পুঞ্ৌ পোবণে। ইতি কবি-] 
 কক্গব্রমত্" » অপুরহ। ব পুব্যতি। ও 
* পোক্টা । ইতি দুর্গাদাসঃ ॥ 

পুষ ক ধুতে! ৷ ইতি কবিকল্পভ্রুমহ ॥ ক পোধ- 
স্বতি। ইতি দুর্গাদাসঃ 0. 

পুষ-্থ পুঙ্ট। ইতি কবিকল্পক্রমঃ | গ 

পুতি পুপোঁধ | ইতি ভুর্গাদাসত ॥ 

পুষা (ক্ত্ী) লাঙ্গলিকীব্বক্ষঃ1.ইতি শবচক্দরিকা॥ 

পি (তরি) পু ক্ৃতপোহণপক্িগারি া 
ইত্যমবহ। . 

তি (লী) হস্তি শুখ/শ্রং টির 

"" জলং । ব্যোম।। খড়গীকলৎ ॥ পগ্রহ 

£:. তীর্থভেদঃ '। 'কুষ্ঠৌনধহ | ' ইত্যনরঃ ॥ 
:" খঙ়গরকোষঃ॥ ইতি তন্বীকায়াং মথুরেশহ ॥ 

কাণ্ডহ। দ্বীপভেদঃ | ইতি মেদিনী | 

বং । ইতি নানার্রত্রমালা ॥ % ] পুকর- 

তীর্ঘহ্ঠ- সত্যধুগে ত্রহ্মণা কৃতৎ অধুনা 
আজদেরাখ্যদেশে স্থিতং। তন্য নামা" 

স্তরং। বূপতী্থহ ২ সুখদর্শনহ'৩ 1 তত্র 
জ্যেষ্ঠপুফরমধ্যমপুকরকনিষ্ঠপুক্ষরাদ্দা ত্র- 
য়োখ্রুদাঃ1 তন্য পবিমাণহ | শতযোজন- 

মণ্ডলহ | ইতি পদ্মপুবঝণহ ॥ যোগবিশেষে 
গঙ্গাদীনাহ পুকরহং যথা । নকরছ্ছে। 
যদ) াদুস্তৰ! দেবগুরুরদি । পুর্ণিমীয়াছি 

ভামুবারে গঙ্গা পু্ধর ইরিতঃ হ গঙ্গো 
যাহ শ্রয়াগে চ কোর্টিদৃর্াপ্রহৈ: সলহ। 

মিংহসংদ্ছে দিনকে তথা জীবেল 
সংযুতে ॥ পৃর্ণিনায়াহ গুরোর্ববারে গোদ। 

৯5 

বর্ধ্যান্ত পুকরঃ। তত্র স্নানঞ্চ দাঁনঞ্চ সর্ধবং 

. কোটিগুণং ভবে ॥ মেষসংঙ্ছে দিবানাথে 
* দেবানাঞ্চ পুর়োহিতে ।'সোমবারে সিতা- 
সউদ্যাং কাবেরী পুর্ধরো মতঃ ॥ কক্কটস্থে 
দিবানাথে তথ! জীবেন্দুবাঁসরে | অনায়াং 
পুর্িমায়াং বা কষ পুর উচ্যতে ॥ ইতি 

ক্কন্দপুরাণে পুরখণ্ডে শ্রীশৈলঙাহাত্্যৎ 
পুফরঃ (পুং ) রোগবিশেষঃ ॥ নাগবিশেবঃ | 

সারস্পক্ষী । হৃপভেদঃ ? দ ভু নলরাজ- 
ভ্রাতা । বরুণপুত্রঃ 1 ইতি নেদিনী | 
সপ্তবীপান্াং মধ্যে ্বীপবিশেষঃ | পর্ববত- 

বিশেষঃ | ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ ক পুফর- 
- দ্বীপবর্ণনং যথা ॥ সত উবাচ । শাক- 
ছীপন্চ বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ত ক্ষীরা- 
গুবং সমাৃত্য দ্বীপঃ পুর্ঘরনংজ্িতঃ 
এক এবাত্র বিপ্রেজ্্।ঃ পর্ববতো মানসো- 

তরঃ ॥ যোঁজলানাং সহত্রাণি চোর্ধং 

পঞ্চাশছুচ্ছিতঃ ॥ তাবদেব চ বিভ্তীরি 

সর্বত্র পরিমণ্ুলঃ | স এব দ্বীপে 

বশচার্ধমানসোভরনহজ্তিতঃ ॥ এক এব 
সহাসানুঃ নমিবেশ্াদ্বিধকৃতঃ | তশ্মি- 

স্বীপে শ্যুতোৌ। তু দো পুখ্যো জনপদে 

শুছে। ॥ অপরো। মানবন্যাথ পর্বতন্যানু- 
মণ্ডল । মহাবীতহ স্বৃতৎ বর্ধৎ ধাতকী- 
বণ্তনেব চর স্বাদূদকেনোদধিনা পুরঃ 

পরিভাবিতঃ ॥ তন্মিন্বীপে মহাবক্ষো1 
স্কশ্োধোহনরপুছিতঃ ৪ তন্মিমিবদতি 
্রচ্মা বিশ্বাস্মা বিশ্বভাবনঃ | তত্রৈব -ুলি- 
শানুলাইশিবনারায়ণালয়ংর বমন্ত্ত্র মহা- 

দেবো হর হরিরব্যয়ং। সংপৃজ্যমানো 



পুক্ষর$ ২৪১৬ গুদ্ধরঃ 

ব্রহ্ধাদ্যৈঃ- কুমারাদ্যৈশ্চ - যোগিভিঃ ॥ 

শন্ধৈরঃ কি্রৈর্ক্ষৈরীশ্বরঃ কৃষ্ণপিঙ্গলৈহ। 

সুস্থান্তত্র গুজাঃ সর্ববা ব্রাঙ্গণাঃ সদৃশ" 

ত্বিষঃ ॥ নিরাময়! বিশোকাশ্চ র!গদেষ- 

বিবর্জিতাঁঃ 1 সত্যানৃতে ন তত্রীস্তাং 

নোৌভিমাধমমধ্যমাঃ | ন বর্ণাআসধর্্মাশচ 

ন নদ্যো ন চ পর্ববতাঃ! পরেণ পুক্কর- 

স্তাথ সমাবৃত্য স্িতে! মহান্ ॥ স্বাদুদকহ 

সমুদ্রেস্ত্ সমস্তাদ্বিজনভমাঃ। পরেণ তশ্ত 

মহতী দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ ॥ ইতি 

কৌর্দে ৪৭ অধ্যায়ঃ ঘ ক ॥ পুকরদীপন্থ- 

রাঁজা। তম্ত রথঃ। যথা । লোকেশ্বরঃ 

- সোহপি নৃভিরুনীকদ্দে বৈঃ সহেল্ৈরথ 

ব্রহ্মচারী । দ্বীপে শুভে পুণ্যজনৈরুপেতে 

উবান রাজ। স তু পুরস্থঃ॥ তেনৈব 

নানা স তু পুঘষরোহপি ঘদোচ্যতে দেব 

গণৈঃ মসিদ্ধেঃ॥ তেনৈব যাঁনেন তথাদ্বু 

জেন বন্ভুব নাম্মা তমথাহ্থায়ন্তি | ইত্যগ্ি 

পুরাণহ ॥ *॥ ব্রলকৃততীর্ঘবিশেষঃ। তল্য 

নামান্তরহ | ব্পতীর্ঘহৎ ২ সুখদর্শনহ ৩। 

তত্র জ্যেষ্ঠপুরনধ্যমপুকরকনিষ্ঠপুকর- 

নামকান্্রয়ো হ্ুদাঃ । তহ্য পরিনাণৎ 

শতযৌজনমগুলহ ॥ ইতি.পদ্পুরাণহ হক 

মেঘনীয়কবিশেষঃ 1? তহপরিজানহ বথ|। 

ত্রিযুভে শকবর্ধে তু চতুর্তিং শেষিতে 

চুমটহ 1 আবর্ভং বিদ্বি স্র্ভহ পুহ্করহ 
(্রাণমদ্ুদহ ॥ ইতি ক্যোতিন্তন্থহ ৪ তিস্তা 

ফলহ 1 পুক্করে ছুরৎ বারি শস্থহীনা 

বহ্ুছর1। বিগ্রহোপহতা লোকাঃ পুরে 

'জলহাধিপে ৪ ইতি জ্যোতিষ £ 2 ছু 

কুরবারভজঞাতিথিভয়পাদনকঘটতা" 

ভজনকযোগরিশেষঃ। যথ1। পুনর্ধবমৃত্তরা- 

- ষাঁঢা  কৃত্তিকোত্তরফন্তুনী | পূর্ববভাদ্রং 

বিশাখ! চ রবিভৌমশনৈশ্চরাঃ ॥ দিতীয়া 

সপ্তমী চৈব ছ্বাদশী ভিখিরেব চ। এতেষা' 

মেকদা যোগে ভবতীতি ভ্রিপুফরঃ ॥ 5 

জাতে তু জারজো যোগো হ্বতে ভবতি 

পু্ধরঃ | ত্রিগুণৎ ফলদো! বৃদ্ধে। নে 

হৃতে স্বতে তথ! ॥ প্রথমে মামি বর্ষে বা 

কুটুন্ঘমপি পীড়য়েছু। দেবোহগি ঘি বা 

রক্ষেৎ তস্য পুত্রো ন জীবতি ॥ ৫1 

অতন্তদ্রোষশান্তার্ঘং হোনয়েদযুতং বুঃ। 

ভাশক্তশ্চ স্থবর্ণাদিদানং কুর্যযাদবখাবিধি ॥ 

সমর্থশচে্বরা হসংহিতোক্তঘুতহোদাধ্বিং 

কুর্ধ্যাৎ। বাক্যৎ যখ| | প্রীবিগঃ ৫ 

তহৎ অদদ্যাগ্ুকে যাসামুহপক্ষেহমুবতিণে 

অধুকগো ত্রঃ গ্রীঅসুকদেবশর্মা গুহ" 

গোত্রস্য প্রেতদ্যাদুকদেবশর্স্রিগুধর 

যোগকালীনমরণজন্যদোনশমনবামা ইং 

কাঞ্চন ভ্রীবিযুঃদৈবতহ যথাসন্তবগোত, 

নাছে ত্াঙ্ণীয়াহ দে ততো দিন 

দদ্যাহ | অন্যত্র পৃঙগাহোনকা্দ করিশো। 

ইতি বিশেষঃ | এহহ সর্নশৌচেইণি 

কর্তব্যং | যথা দক্ষঃ। জঙ্ছকালে দিং 

সর্দৃৎ সৃহকহ পরিকার্িতহ। 
কযপলাতে 2 

মর্কান্ত -সুহিকেইপি না লুহকহ ॥ 4 

স্তস্থিকারিকা ৪০? আপি চ। পুনে 

ভরাবাড়া কুভিকোভরষদ্যহা পূর্তি 

হিশ্বাধা চ সুড়েতে বৈ কিপুক্ষরহি £ 

হিতীসা সপ্রহী চৈ জাদদী হিথিলেন ছা) 



পুরুঃ হ8১5 পুফরঃ 
-শমিভৌঁমে -সলবিশ্চৈব বারাশ্চৈতে ত্রি- 

পুঙ্করাঃ এতে ত্রিপুরা : ভ্রেীস্তথা 

-. দ্বাদশমানিকে। দ্বিমানে চ তথা প্রান্তে 

ষণ্মানে চ চতুর্থকে এ ;যোড়শে সানি, 

সংপুর্ণে, কুটুম্বং :পীড়য়েছ্ুবং | অস্তে- 
হপুযুপান্তে মধ্যে চ পুরো! হস্ত 'নান্যথা॥ 

* তদ্দোষপ্রশঘার্থ্ত হোময়েদযুতং বুধঃ। 

. ভিলত্রীহিষবাংশ্চৈব কৃত্বাজ্যেন সমন্তথা। 
ক্ষীরেণৈৰ : তথাচার্ষ্যো € জুহুয়াচ্ছক্তি- 

. ভাবতঃ।' চরুঞ্চ আপয়েত্তত্র প্রান্তে কুর্ধ্যা- 

দ্বলিত্তথা ॥ বৈকক্কোভুম্বরাশ্বখৈহ. প্রত্যে- 
, কাঁফটোত্তরং শতং । একৈকং তরিত্রি- 

। “-সংবুক্তৎ দর্ভেগ পরিবেদ্িত,॥ যমায় 
£€ বৈকহ্কতেনধর্মায়োডুম্বরেণ চ। অশ্বথৈ- 

" শ্চিত্রগুপ্ায়, জুহয়াঁৎ ক্রমশস্তথ] ॥। ত* 

॥ , গ্বততিলাংশ্সৈব,.তথ|: সমিধমেব. চ 1 
৷ , একীকৃত্য সমং অর্ববহ চরুমাশ্রিতয হোম- 

'য়ৎ 1, যবত্রীহিতিলৈ্ুক্তৎ, তগুলং 
* অপয়েচ্চরুং। দধিমধ্বাদ্যসংযুক্তং হোম 

সহআমংখ্যয়া। ৪ . বৈকক্মোড়ুবরাশ্বখৈ- 
: ফোময়েদ্বিধিপুর্ববকহ । যমহ ধর্মাহ চিত্র- 
ওুণ্তৎ পুর পুরুষং',তথ| ঘর ,ভ্রিথিং 

-*/ বারছ তথা খক্ষৎ পুজযিহা তু হোময়েহ 

পঞ্চবর্ণেন চর্ণেন কুর্ধ্যান্ি পন্মমগ্ডলহ ঘ 

- -যম্হ ধর্মহ, চিত্রপ্প্তহ .স্থাপযেৎ ক্রমশ- 

স্ততঃ |. ভিসপ্রপৃরিতে পানে লৌহে চ 
কৃষবাদমা ,॥. বেউয়িত্বা যন তত্র 
স্থাপয়েল্হনির্টিতহ, 1. দ্বৃতপ্রপুরিতে 
পানে কাংসাপাত্রে নির্নত ».বেপ্যা 

:হ্কৃতিৎ শুনবস্হেতিতৎ ভত্র পুজয়েহ। 
_ শপ 

- গুড়প্রপুরিতে পাত্রে 
-স্ত্রিশৎ [ র্ণাকৃতিই রক্তবস্রবেছ্িতং 

সর্বহানিহ ফ্যাং- শ্বতবিভবিনাশিনহ ॥ 

তাত্রপাত্রে চ 

তত্র পুজয়ে । কষীরপ্রপূরিতে পান্রে 
্রস্তরপাত্রে চ পুকরং | কষ্ণাককতিৎ কৃষ্ণ" 

বন্্রবেছ্িতহ, তত্র পুজস্নেৎ॥ সবর্ণভুল্য- 

মর্দৎ বা অথব! শক্তিভাবতঃ ॥. প্রতিমা” 

স্চ জমা. সর্ববাঃ, ক্রমানত্র নিবো 

জিতাঃ। ত্রীহৌ যবে তথা ধান্ে ক্রমাৎ 

পাতরত্রয়স্ততঃ ॥ নৃতনে চ ক্রমাৎ পীঠে 
স্থাপয়েদিধিপূর্ববকং । নগুলস্য. চতুদ্দিস্মু 
চতুঃকুভ্তাংস্চ স্থাপয়েৎ ॥ দধিগুড়ক্ষীর- 
পূর্ণান্ প্রকল্প সংযুতেহস্ততঃ । অথবা 
তন্ুলদেশে ভারা হস্তথা ॥ পীত- 
বস্তেণ সংযুক্তৎ কুর্যাদবটচতুটয়ং | 
চক্াতপৎ তরি বিচিত্রৎ ' পরি- 
কল্পিতৎ ॥ কুস্তানাঞ্চ চতুঃপার্খে যবতিলৈ- 
যুক্তততুলান্। হ্থাপয়েযুঃ ক্রমাভদ্র পুজা- 
কালে দিজোভযাঃ ॥ মগুলময তথ! পর্বের 
বারণ ঘটমর্পয়েহ | নানাদেবান্ গণেশা- 
দীন্ গ্রহাদীংশ্চ বমর্চয়েহ। হুত্বা যখাক্রম 

তত্র কলিং দদ্যাদিচক্ষণঃ। পয়োদ্বতেন 

* ক্ষীরেণ" আাপযিত্বা বথাক্রমৎ 1 ম্বেন 

দ্বেনৈব নন্ত্রেণ পুজয়িত্াা চ' হোনয়েহ॥ 
এবংবিধিশ্রকারেণ যঃ প্রেত ন ভু হান” 

য়েৎ 1 পুফরারিউদোষস্ত চতুস্পাভস্য 
:. অন্তবেহ ৪॥ সঙ্থতগরে, তথা! পৃর্ণে বোড়শে 

মালি 'বৈ_তখা,। বগ্গাসাচ্যস্তারে 'তিন্য 

| , হৃতহানিং বিনির্দিশেহ হ অথবা স্বামিনং 

হস্তি ছিতাসহ -ভ্রাতরন্তথা | তৃতীয়ং 

রন টু 

রণ 



পুক্ধরঃ . ২৪৯২ :. পুক্ষরা 
টাটা শললির্টললিশ্ীল্িলীা

ীতীতী 

প্রেতারিষউবিনাশীয় ঘমাঁদীন্ বোন হোম- 
য়েছ। সর্ববাণি তথ্য নশ্যন্তি গোমহিষা- 
দীনি সর্ববতঃ | এবংবিধিকৃতৎ হোঁমং বঃ 
কর্ভুমক্ষমো ভবে | হোমহ কৃত্বা বথা- 

শক্ত্যা ধেনুমেকাৎ .প্রদাপয়েত ॥ অস্মিন্ 
কৃতে 'ন সন্দেহঃ প্রেতারিউং ন পীড়- 

যবেহ ন-বিস্ো বঙ্গমানস্য ন চারিকউং 
প্রজায়তে 1 .এতদ্ধোযৎ, বিনির্দিউং 
ত্রতো ন করোতি যঃ। নরক্ষতি যম- 

স্তস্য এভিরাদৈশ্চ বহশজৎ ॥ সুতো 
. ভ্রাতা তথা জায়! পতিঃ শ্বশুর এব 

চ। মাতা পিতা স্বসা বাপি পিতৃব্যো 

. ভগ্গিনীপতিঃ ॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা গতিশ্চাপি 
স্বামী চাঁপত্যমেব চ ॥ একৈকং বর্ষ 
সংপুর্ণে কুটুন্বৎ পীড়য়েদ্ুবং ॥ যোড়শে 
মাসি মংগুর্ণে বাহ্ধবান্ পরিপীড়র়েং। 

বান্ষবানামভাবে চ বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি £ 

ত্রিপুক্ষরে তথা দৌমে যঃ প্রেতং ন 

তু হোনয়েৎ । দেবত! যদি বা রক্ষে২ 

তহ্য পুজে। ন জীবতি ॥ যহকিঞ্চিদূ- 

দানমুৎস্জ্য শুদ্ধ] ভবতি মানবঃ। ন 
কবক্ষতি যনন্তম্য যদি হোমং ন কারয়েং॥ 
তম্মা্ড বিধিপ্রকারেণ পুফরারিশ্ান্তয়ে । 
মহ ধর্মমৎ চিত্রগুণ্তহ গৃজক্িত্থা চ হোস- 

যেহগ মগুলে ঘটদান্োপ্য পূজিত 

ঘথাক্রমহং | বিধিপূর্ববৎ তথ। হুহা প্রান্তে 

দদ্যালিং বুধ: £ প্রভাতে চ তথা রাতে! 

আঅশোচান্তদিনে তথা । আঁচাধ্যশ্চ প্রবু- 
বত শ্রপয়েচ্চ চর ততঃ ৪ বিপ্রক্ষভি- 
মক্গোর্দতৈঃ পিইবৈশস্থা নির্দিতহ 

শৃদ্রস্ত গোময়েনাপি প্রতিমাহ দাপয়ে 

ভতঃ ॥ দা ধুরতাক্তক্চ চরুং গশ্চাছ 

দাপয়েহ। ততোহরিকঃ প্রশান্তঃব্যাভতো 

, হোমহ সমাপয়েহ॥ সংকল্প্য বিধিনা পূর্বং 

বন্ত্রযুগেন বহৃতঃ। আঁচার্যাং বৃধুযা 

পশ্চাদৃত্িজমেব চ॥ ইতি, বরাহদংঘি 

তোক্তপুফরশাক্তিপ্রধাণহ ॥ 

পু্রকণিক! ] (স্ত্রী) স্থলপন্মিনী ॥ ইতি 

পুক্রনাড়ী - রাঁজনির্ঘনঃ ॥ . 

পু্ষরদূলৎ € লী ) প্রদেশ প্রসিদৌধবি 

বিশেষঃ। অন্য স্থানে কুষ্ঠং যোজয্তি। 

তস্য পর্ধযায়ঃ | দুলহ ২ পুর ৩ গলা 

পত্রকং ৪ পু্ধরিণী ৫ বীরং ৬ পৌফরং? 

পুকবরাহ্বয়ং ৮কাশ্দীরং ৯ রহ্তীর্ঘৎ ১ 
শ্বামারিঃ ১১ হুলপুকরং ১২ গু 

জটা ১৩ পুঘ্যরশিফা ১৪। অস্য গগাঃ। 

কটুহং | তিক্রত্বং | উদ্ত্বং। কফবাহ 

স্বরশ্বাসারোচককাখখে|ফপারুনাশিহঃ | 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ বিশেষাৎ পার্ঘগল 

নুৎ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পুক্ষরমূলকং (রী ) কুষ্ঠরক্ষপ্য হুলহ। হি 

ভ্রিকাগুশেষঃ £ 

পুকরশিফা (স্ত্রী) পুকরদূলং | ইতি ছাল 
নির্ঘনঃ 

পুফরত্রজৌ (গুহ) আহিনীক্মারে । ছি 
বনাভ্তোহয়ং। ইতি শব্দরহাবলী £ 

পুকঙহাহরং (পু) সারনপল্গী | ইজারা ৪ 

পুদ্ধরাজয়হ (ভ্রী) পু্রসথলহ। ইতি রাগে 

নির্ধন্টঃ ৪ 

পুকরাঙ্ষঃ (হি) বিছত হথা। পুঙ্ছরাগা 
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নিমগ্রোহহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে | ত্রাহি 

মাং দেবদেবেশ ত্বতো। মান্যেইস্তি 

রক্ষিতা ॥ ইতি তিথ্যাদিতত্বং 

ন্রিশী ভ্ী) শ্থলপন্সিনী। পুক্ষরযূলং । ইতি 
. রাঁজনির্বন্টঃ 1 হস্তিনী। . সরোঁজিনী। 

. জলাশয়ঃ। ইতি মেদিনী॥.' শতধনুঃ 

পরিমিতসমচতুরত্রজলাধারঃ |. পুকুর 
ইতি পুরি ইতি চ ভাঁষা। তৎপর্য্যায়ঃ 
-খাঁতৎ ২। ইত্যমরঃ ॥ জলকৃপী ৩। ইতি 
জটাঁধরঃ | পৌঞ্ষরিনী ৪ ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী, | | স্! তু দক্ষিণোত্তরায়ত! 

, কার্ধ্যা । যথা 1, কুপবাপীপুফরিণ্যো 
দীধিক! ভোণ এব চ। তড়াগঃ সরসী চৈব 

সাগরশ্চা্উমো মতঃ ॥ সন্তির্জলাশয়ঃ 
কার্য্ো যত্থাদযাম্যোত্তরায়তঃ | ইতি কল্প- 
তরে। বায়ুপুরাণহ 1 % তস্যা লক্ষণহ 
যথ।। পুফরিণীতড়াগাবাহ বশিষ্ঠনংহিতা। 
চতুবিং হশাছুলো হস্তে! যনুত্তচ্চতুরুত্তরঃ । 

শতন্বস্তরধৈব তাবৎ 'পুক্ধরিণী মতা । 
এতৎপঞ্চগুণঃ প্রোক্তন্তড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ | 

তেন চতুঙ্দিক্ষু বিংশতিহস্ত ন্থযিনতায়াং 
চতুঃশতহস্তান্যনাতান্তরত্থেন পুক্ধরিণী ॥ 

এভজ্জলীশয়াধারপরহ ন তু উপরিতটং | 
শতেন ধনুর্তিঃ পুক্করিশী। ইতি নব্যবদ্ধ- 
মানস্কৃতো বশিষ্ঠঃ ০ ততকরণে বাক্ত- 
যাগঃ কর্তব্যই ! মহাকপিলপঞ্চরাত্ং । 

জলাধারযৃহার্থধ যজেন্ান্তং বিশেষত:। 
ত্রচ্ষাদ্যদিতিপর্বাস্তাঃ পঞ্চাশভ্রয়নংযুতাঃ। 

মর্ষেধাং কিল বাস্তুনৃং নায়কাঃ -পরি- 
কীন্তিতাঃ ॥ অমং পৃড্য হি তান্ সর্বান্ 

৯৫ 

প্রাসাদাদীন্ন কারয়েৎ। অনিষ্পভিধিনাশঃ 
স্যাহ্ভয়োররদধর্থিণোঃ | অঙ্গাদ্যদিতি- 

পর্যাস্তা ইতি বঙ্পান্তরং 1 দেবীপুবাণোক্ত 
ইশাদিকল্প এব ব্যবহ্রিয়তে। ধর্মবর্মিণো 
স্তড়াগাদিততকর্ত্রে: 1 আরস্তদিনে তদ- 

করণে, উৎ্পর্গদিনেইপ্যাদে। ততকরণং। 

যথ11 প্রানাদভবনোদ্যানপ্রীরস্তে পরি- 

বর্তনে | : পুরবেশ্মপ্রবেশেষু শর্বদোষাপ- 
নুয়ে | বাস্তৃূপশমনহ কৃত্ব! ততঃ সত্রেণ 

বেয়ে । বাস্তপুজামকুর্ববাণস্তবাহারো 
ভবিষ্যতি ॥ ইতি মতস্থাপুরাণে পুরবেশ্ম- 

প্রবেশে 'বাস্তযাগণ্রাণ্ডেঃ পুর্বেবাক্তবচনে 

প্রাসাদধন্্ীতিদেশাদত্রে বাপ্যাদিগ্রতিষ্ঠা 
দিনেহপি বাস্তঘাগকরণং | % ॥' তদা- 

রম্তে নক্ষত্রাদি দীপিকায়াং। পুষ্যামিত্রণ 
করোত্তরস্ববরুণত্রহ্গাম্ুপিত্রেন্দুভিঃ শন্তে- 

হর্কে শুভযোগবারতিথিষু ্রুরেঘবীর্ষ্যেযু 

চ। পুক্টেন্দো৷ জলরাশিখে দশমগে শুক্র 
শুভাংশোদয়ে প্রারভ্তঃ আলিলাশয়স্থা 

শুভদে! জীবেন্দুপুজোদয়ে ॥ পুষ্যানুরাধা- 

হস্তোততরাত্রয়ধনিষ্ঠাশতভিযারো হিনীপূর্ধবা- 
যাঢ়ামঘাযুগশিরোভির্ভৈঃ প. মাতন্তে ॥ 
চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধ! লগ্নহ শুভনিরী- 
ক্ষিতং। স্তস্তোচ্ছায়াদি কর্তব্যমন্থাত্র পরি- 
বর্ময়েশ £ অশ্বিনী রোহিণী মুলদুতরাত্রয় 

মৈন্দবহ। স্থাতী হস্তানুরাধা চ গৃহারভ্তে প্র 
শহ্কাতে বজ্ব্যাঘাতশৃলে চব্যতীপাতাতি- 
গণ্ুয়োঃ | বিছত্তগপ্তপরিঘবর্জং যোগেযু 
কারয়েত ৪. আদিত্যভৌমবর্ত্য সর্কো 

বারাঃ শুভাবহাঃ 1 প্ামাদেহপ্যেকমের 
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স্তা, কুপবাপীযু চৈব হি॥ জ্যোতিষে। 
গুরোভূগোরস্তবাল্যে ইত্যভিধায় প্রতিষ্ঠা- 
রম্তণে দেবকৃপাদেধর্জয়ন্তি হি ॥ % ॥ উৎ- 

সর্থফল্মাহ। কপিলপঞ্চরাত্রে । অংক্ষে- 

পাভু প্রবক্ষ্যামি জলদানফলং শৃণু। পু্ঘ- 

রিণ্যাদিদানেন বিষুঃ শীণাতি বিশ্বধৃকৃ ॥%॥ 

জলাশয়করণার্থভূমিদানফলমাহ' : চিত্র- 

গুপ্তঃ1। জলাশয়ার্ঘৎ যে! দদ্যাৎ বারুণং 

লোঁকমাপুয়াৎ। ভূমিমিতি শেষঃ ॥ * ॥ 

ত্প্রতিষ্ঠাকালমাহ। মত্হ্যপুরাণৎ ) শৃণু 

- রাঁজন্ মহাবাহে! তড়াথাদিযু যো৷ বিধিঃ। 

চৈত্রে বা ফাল্জনে বাপি জ্যৈষ্ঠে |! মাধবে 
- তথ! ॥ মাঘে ব| সর্ববদেবানাং প্রতিষ্ঠা 

শুভদ। ভবেৎ। প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুরু 

. ম্মতীতে' চোত্তরায়ণে॥ পুণ্যেইক্ছি বিপ্ 

০ 

কথিতে কৃত ত্রাহ্ণবাঁচনুৎ ॥ অতীতে 

প্ররৃত্তে ৷ তথ৷ চ প্রতিষ্ঠাসঘুচ্চয়ে। মাঘে- 

হথ ফাঁন্তনে বাপি চৈত্রবৈশাখয়োরপি ॥ 

'জ্যষ্ঠাবাঢকয়োর্বাপি গ্রবৃত্তে চোভরা- 

- যণে ॥ ত্রাক্সণবাঁচনং পুণ্যাহস্বত্তিখাদ্ধি- 

বাচনহ 1 ক্ষ ॥ পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া 

সপ্তমী তথা । দ্রশনী পৌর্ণমাদী চ তথা 
"শ্রেষ্ঠ ত্রয়োদশী । আহ প্রতিষ্ঠা বিধিবহ 
“কৃতী বহুফল! ভবে ॥ আঘাঢ়ে ছে 

তথ! ঘুলসুভরাত্রষমেব চ | জ্যেষ্ঠাশ্রবণ- 

- রোহিণ্যঃ পূর্ববভান্দ্রপদা তথা ॥ হস্তাশ্বিনী 

'রেবতী চ পুব্যো যুণশিরভ্তথ! ৷ অনুরাধা 

তথ স্বাতী গ্রতিষ্ঠাদিযু শহ্কতে চক্র 
'বুধো বৃহস্পতি: শুক্রন্ত্রয় এতে শুভাবহাঁঃ। 

এতন্সিরীক্ষ্য তহ লগ নক্ষত্রঞ্চ প্রশশ্কতে ॥ 

'গ্রহতারাবলঙ লব্ধ গ্রহপুজাং' বিধাষ 

চ। নিমিত্ত সকলং জ্ঞাতা। বর্জযিস্বাহতা" 

দিকং ॥ শুভযোগে শুভগৃহে ক্রু 

..নিবজিতে। লগে ঝক্ষ চ কুব্রীত প্রতিষ্ঠা 

দিকমুভমৎ' ॥ ক্॥ অয়নে বিযুবে তং 

বড়শীতিযুখে তথা । এতেষু স্থাপনং বার্যাং 

বিধিদৃষ্টেন কর্শরণা ॥ ভবিষ্যে। প্রতিপচ্চ 

দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া! পঞ্চমী তথা। দশমী 

ত্রয়োদশী চৈব পৌঁর্ণসাসী চ কীর্তিতা॥ 

মোনে বৃহস্পতিশ্চৈব শুক্রশ্ৈর তথা 

বুধ:। এতে সৌম্গ্রহাঃ প্রোজাঃ প্রতিষ্ঠা 

যাগকন্ীণি ঃঞ। প্রতিষ্ঠাধিকারে ব্যবহার 

সমুচ্য়ঃ। কৃষণপক্ষে চ পঞ্চ্যাসইদ্যােন 

শহ্তাতে। দীপিকায্াহ। পুষ্যা্বিশক্রতা' 

দৈবতবানবেছু সৌদ্যানিলেশমঘরোহিধি 

মূলহস্তে। পৌফানুরাধহরিভেযু পুর্বে 

চ কার্ধাভিষেকতরুভূতপতিপ্রতিষ্ঠা ॥ 

বাসবং ধনিঠ| | ঈশ আর্া। আর্ায়াগৈর 

.দৌভাগ্যমিতি প্রতিষ্ঠাধারঘুভ্তযাৎ গা 

বাপীত্যাদীনাৎ পূর্ভসবাভিধানাৎ "শু 

স্যাধিকারমাহ জাতুকণঠি। বালীবুগত়া 

গাদি দেবতায়তনাদি চ॥ আসপ্রদান 

-মারামাঃ পূর্ভনিত্যতিতীয়তের অরিযো, 
তপঃ সত্যৎ বেদানাসনুপালনহ। আতিথা” 

বৈশ্বদেবশ্ড ইন্উমিত্যভিধীয়তে ॥ এরহোগ 

বাগে বদ্দানং পূর্তনিত্যা্িবীয়তে। ইটা 

পুর্ভং ছ্বিাতীনাৎ ধর্শ় সাদান্য উঠে 

অধিকারী ভনেহ শৃদ্র পূর্ভে ধর্দে 
বৈদধিকে ॥ বৈদিক বেদাধায়নসাদ্ ওহ 
_হোত্রাদ্াবিতি রস্থাকরঃ £ এবহ রীগাদি 

রি 



- - পুর্তীধিকারঃ 1. যথ! 1 'নারীত্যনুরুতে। 
“, বৃহস্পতি ।- পিত্ব্যপ্তরুদৌহিত্রান্ ভর্ভ,ঃ 

»» স্বত্রীয়মাতুলান্। পুজয়েৎ কব্যপূর্তাভ্যাৎ 
* বুগ্ধানাথাতিথীন্ জ্িয়ঃ ॥ *% £ অস্য পুর্ত- 

:-., ত্বাৎ” বৃদ্ধিআদমপ্যাদৌ কর্তব্যৎ । যথা 

, গোভিলঃ। বৃদধিঃ পূর্তেষু যুগ! নাশযেৎ 
*. প্রদক্ষিণমুপচারঃ ! যবৈস্তিলার্থ ইতি? ₹॥ 

। হুয়শীর্বপঞ্থরাত্রে | বাপীকুপতড়াগানাং 
পশ্চিমে যাথমগ্পৎ 1. কুর্য্যাদঘথাক্রমে- 

পৈর কন্যনৎ মধ্যযুভতমৎ '্ কম্যসৎ' দশ- 

[হস্তস্ত-কুপে শল্তৎ তথানঘ | দ্বিষট্কং 
.. কারযেদাপ্যাৎ পুরিণ্যাং 'চতুর্দশ £ দ্বি- 
:-- ব্ষ্টীহস্তং কুবর্কীতি ভড়ীগে মণ্ডপ শুভহ ॥. 
-* কন্যমহৎ 'কনীয়াংসৎ ॥ প্র [ সঙ্কল্পবিধি- 

মাহ তবিষ্যে।গৃহিত্বৌডূন্ঘরং পাত্রং বারি- 
:পুর্ণৎ গুণাধিতৎ | দর্ভত্রয়ুৎ সাগ্রমূলং 
ফলপুষ্পষমস্বিতং ঘ 'জলাশয়ারামকৃপে 

' সন্ষল্পে পূর্ববদিস্বুখঃ ৷ সাধারণে চোত্তরাস্য 

£. এশান্তাৎনিঃক্ষিণেহ পয়ঃ। মতস্যপুরাণে। 
, প্রাগুদ্্ক্প্রবণে দেশে ,তড়াগন্য সমী- 

(১ পতঃ। চতুহত্তাৎ শুভাং বেদীং চতুরআং 
1 চতুরম্থীহ ॥ (কারয়েদিত্যর্থ ॥ ,তথী। 
“ -ক্বর্ববধতহ সমবর্ণাই স্থ্যই পতাকা 'ধ্বজ- 

: সংষুতাঃ;1. সমবর্ণা বক্ষ্যমাণলোকপাল- 

. বর্ণাঃ 1 অশ্বখোড়,ম্বরলক্ষবটশাখাযুতানি 
চ।' মশ্ডপস্য প্রতিদিশং, ছারোণ্যেতাঁনি 

কারযেত।] ' তখা | কুলশীলসমাপমঃ 

- হ্থাপবঃ স্যান্বিজোস্তমঃ। স্থাপক আচার্য্য 
:- “ইতি 'রত্বাকরঃ £ ক ঘ সৌবর্ণো। কৃর্ণ 

: মকারৌ- বাজতৌ। নতস্যডুওভৌ। তাঁত 

২২৪১৫ 

:কুলীরমণ্ুকাবায়সঃ শিশুমারকঃ ১ এব- 

- 2মাসাদ্য তান্ র্বীনাদৌ চৈব বিশী- 
- শপতে, ॥ -শুক্লমাল্যান্রধরঃ " শুক্গন্ধ- 

বিলেপনঃ॥ -সর্বেধীবধ্ুদকক্সানস্নাপিতো 
বেদপুলবঃ £- যজমানঃ* সপত্বীকঃপুত্র- 
পৌন্রসমন্িতঃ। 'পশ্চিমহ দ্বারমাশ্রিত্য 

* প্রবিশেদ্যাগমণ্ডপহ.] ততে। মঙ্গলশব্দেন 
(ভেরীণাৎ নিঃন্বনেন চ। রজসা। ''মগুলং 

কুর্ধ্যাৎ পঞ্চবর্ণেন তত্ববিৎ ॥ যোড়শারৎ 

ততশ্চক্রৎ পদ্মগর্তহ চতুর্খং | চতুর ত্রঞ্চ 
পরিতো বৃত্তংমধ্যে স্থুশোভনহ ৪ বেদ্যা- 

শ্চোঁপরি তু কৃত খ্রহাীলোকপতীং- 
খা? বিশ্যাসেন্মন্্রতং, সর্ধবান্ প্রতিদিক্ষ 

বিচক্ষণঃ ) বসাদীন্ স্থাপয়েন্মধ্যে বারুণং 

নন্রমাশিতঃ ॥ বসাদীন্কৃম্মাদীন্। ভরহ্ধা- 
ণঞ্চ শিবং বিজু তত্রৈব স্থাপয়েদ্- 
বুধঃ | বিনায়কন্ত বিন্যস্ত কমলামন্থি- 

কান্তথা ॥ পুজয়েদিতি শেষঃ| তথা! নব- 

গ্রহমথং কৃত্বা ততঃ কর্মী ঘমারভেও | 

অন্যথা! ফলদং পুংসাং ন কাম্যৎ .জাযতে 

কচি ঘ % | গ্রহপূজামণ্ডলং শান্তিদীপি- 

কায়াং। বর্ভুলো! ভাক্ষরঃ কার্যে হার্ঘ- 

চন্দ্রো নিশীকরঃ | অঙ্গারকম্ত্িকোণস্ত, বুধ- 
স্চাপারুতিস্তথা ॥ পন্মাকৃতিগুরিঃ কার্য 

- শ্চতুক্ষোণত্ত ভার্গবঃ | খড়থাকৃতিই শনি 

কার্ধো রাহুত্ত মকরাক্কিতিঃ | সর্গাক্কতি- 
-, স্তথা কেতুঃ কার্যে মণ্ডলপুজনে ॥মৎস্য- 

পুরাশে। দেবতানাহ ততঃ স্থাপ্যা বিংশতি- 

দ্্দশাধিকা | সুর্য সোমস্তথা ভৌমে 
, বুধলীবসিতার্কজাঃ ॥ রাহঃ কেতুরিভি 



পুক্বরি ২৪১৬ 

প্রোক্তা গ্রহ! লৌকছিতে রতাঃ1,মধ্যে তু 

ভাস্করং বিদ্যাল্লোহিতং দক্ষিণেন ভু ॥-উভ্ভ- 
রেণ গুরুৎ বিদ্যাদ্বুধং পূর্বেবাততরেণ তু। 

,পুর্ব্বেণ ভার্গবং বিদ্যাৎ সোনং দক্ষিণ- 

পুর্বর্বকে & পশ্চিমেন শনিং ' বিদ্যাদ্রোহুৎ 
গম্চিমদক্ষিণে |, পশ্চিমোত্তিরতঃ . কেতুং 

স্থাপয়েৎ শুরুতণুলৈঃ ॥ *% ॥ ভাক্ষরস্যে- 
শ্বরং বিদ্যাহুমাঞ্চ শশিনস্তথা। ক্বন্দমঙ্গারক- 

।স্যাপি বুধন্যাপি তথা হরিং ॥ ব্রঙ্গাণঞচ 

গুরো্বিদ্যাৎ গুক্রদ্যপি প্রজাপতিৎ ! 
শনৈশ্চরস্য ভু যমং রাহোঃ কালন্তথৈব 
চ |; কেতুনাঞিত্রগুণ্তঞ্চ অর্ধেষামধি- 

দেবতাঁঃ ॥ % ॥ অগ্রিরাঁপঃ ক্ষিতিবিবুঃরিজ্্র 
এন্দ্রী চ দেবতাঃ । প্রজাপতিশ্চ সর্পশ্চ 
ব্রহ্মা প্রত্যধিদেবতাঃ | % ॥ বিনায়কৎ 
তথ! ছুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ | আবাহয়ে- 

দ্যাহতিভিস্তথৈবাশ্বিকুমারকৌ৷ ॥ সংক্ম- 
রেদ্রক্তমাদিত্যমঙ্গারকমমস্থিতং 1 সোম- 

সুত্রে তথ শ্বেতৌ বুধজীবৌ চ পিঙ্গলৌ ॥ 
মন্দরাহ্ তথ! কৃষেট৷ ধুঅং কেতুগণৎ বিছুঃ। 
গ্রহবর্ণানি দেয়ানি বাদাংসি কুহুমানি 

চ। *॥ ধুপামোদোহত্র হুরভিরুপরিষ্টা- 
দ্বিতানকং । শোভনং স্থাপিয়ে প্রাজ্ঞঃ 
ফলপুষ্পলমহ্বিতৎ  * ৪ গুড়ৌদনং রবেঃ 

কুর্য্যাৎ নোমায় ঘতপায়সহ 1 সং 
কুজে দদ্যাৎক্ষীরান্গং সোমসুনবে॥ দধ্যো- 
দনত্য জীবায় ুক্রায় চ ্বতোদনং 1 শনৈ- 
শ্চরায় কৃষরমাজমাংসঞ্চ রাহবে | চিত্রো- 

দনস্ত কেতুভ্যঃ সর্ববভক্ষৈঃ সমর্চয়েহ গা 
ক্ষদ্দপুরাণৎ 1 জন্মসুর্থোত্রদেতেষাং বর্ণ 

স্থাঁনযুখানি চ.। বোহজ্ঞাত্বা কুরুতে 

শান্তিং গ্রহান্তে নাবমানিতাঃ & % 0 উৎ 

, পৃঙ্গোহর্কঃ কলিহেফু যমুনায়াঞ্চ চন্দ্রমাঃ। 

-১অঙ্গারকন্ত্বস্তান্ত মগধে ভু হিমাংগওজ:। 

সৈহ্ধবেষু গুরুর্গাত: শুজ্ো ভোজকটে 
তথা! শনৈশ্চরন্ত ,সৌরাষ্ট্রে রাছবৈরা- 

টিকাপুরে 1 অন্তর্বেদ্যাং তথা বেবু- 
রিত্যেতা শ্রহভূময়ঃ £% ] আদিতা? 

কাশ্ঠপো! গোত্র আত্রেয়*চন্দ্রমা ভবেং। 

ভারদাজো ভবেস্তৌনস্তথাত্রেয়ন্চ মোম 

স্থরপৃজ্যোহলিরোগোত্রঃ শুক্রো বৈ ভাব 

স্তথা ৷ শনিঃ কাশ্যপ এবায়ং রাহঃ 

নসিস্তথ| | কেতবে।. জৈমিনেয়াণ্চ এর 

লোকহিতে বতাঃ | কাত্যায়নঃ | ও 

গোত্রজাতী অভ্ঞাত্বা হোমং.যঃ রুরুতে 

নরঃ। নূ তথ্য ফলমাপ্লোতি-ন মন্থন 

দেবতাঃ ॥ ন হুতৎ ন চ সংক্কারো নচ 

বজ্রফলৎ লতেৎ | ক। ত্রাঙ্গণে ভাগ 

বাচার) কষততিয়াবর্কলোহিতে। বৈশো 
সোমবুধো চৈব শেষান্ শৃদ্রোন্ বিনি, 
দ্দিশে 1: শাস্তিদীপিকায়াং। গুক্রাঝে 
প্রাযুখে স্থাপ্যো শশাঙকীঁ চ দক্ষিণে । 
উত্থরাস্ো গুরুবুধো পশ্চিমাস্যাতখা" 

পরে ॥ গর অগিপ্রণয়নানন্তরহ গ্রহ" 

বাহলমাহ বৈশম্পায়নঃ। অগিপ্রণযন 

কৃহা পশ্চাদ্াবাহয়েহ হরালু | মধ্যে হু 

ভাম্বরং বিদ্যাল্লোহিতং দর্ষিপেন ছু 

যদ্যপি গ্রহাদীনাৎ বহবঃ শব্দা 

সম্তি শন্দোপহিতশ্চার্থেইিখোপিহিত 
শব্দো বা দেবতা উভয়থাপি শক্ানিয়দাত 



গ্ক্কার ২৪১৭, গ্ধরি 
অবিনিগমকঃ। দ্যা তথাপি বন্ধু দৃ্ট- 
ত্বাৎ সূর্ধযাদিশব্দেন গ্রহাণাৎ দেবতাত্বৎ। 
তেন সূর্ধযসোষকূজবুধবৃহস্পতিশুক্রশনৈ- 
স্চররহুকেতৃপদৈর্দেবতাত্বং। , অধিদেব- 
তানান্ত জ্যন্বকোদাক্ষন্দবিকুব্রক্ষে্্রস- 

কালচিত্রগুগুনামেভিরে পদৈঃ | তথা 

প্রত্যধিদেবতানাঞ্চ অগ্ন্যপ্পৃথিবীবিষিঃক্- 
শঙীপ্রজাপতিত্রহ্গণামেভিরেব পদৈঃ। 
তথ!  বিনাষকদুর্াবাযাকাশাসশ্বিনামেভি- 

' রেব। ইতি কৃত্যপ্রদীপঃ | % ] শান্তি- 
_ দবীপিকোক্তিধ্যানানি প্রয়োগে বঙ্গ্যন্তে | 

লোঁকপালমন্ত্রানাহ ভবিষ্যে। শ্যাসমন্ত্রা 

নহহ বক্ষ্যে লোকপালাত্মকানিহ। ইন্জস্ত 
মহস! দীপ্ডঃ সর্ববদেবাধিপো! মহান্। বন্ভ- 
হল্ত মহাসত্বন্ভন্মৈ নিত্যৎ লখে। নমঃ ॥ 

“ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ববদেবমযো- 

'হব্যয়ঃ॥ ধৃযকেত্রনাধৃষ্যস্ত্মৈ নিত্যৎ 
নমো নমঃ ॥ যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী 
দণ্ডধুক্ সদ1। ধর্মাসাঙ্ষী বিশুদ্ধাত্সা তন্যৈ 
নিত্যৎ নমো নমহ॥ নিখতিজ্ত্ পুসান্ 

কৃষ্ণ সর্বারক্ষোহধিপো। মহান্। খড়গ- 

ছস্তো মহাসকন্তন্মৈ নিত্যৎ নমো নমই ॥ 

বরুণে। ধবলো। জিষ্ঃ পুরুষ নিম্ন- 

গাধিপ্রঃ। পাশহস্তো মহাবাহুস্তন্মৈ নিত্য 
নমো! নমহ |. বায়ুশ্চ সর্বববর্শোহযৎ সর্ব 

- শন্ধবহঠ শুভঃ | পুরুযো ধ্বজহন্তশ্চ তন্মৈ |. 
নিতাহ নমো! নমঃ] গৌরো! যল্ত পুমাল্ 
সৌস্যহ 'সর্ব্বোধবিসসমিতঃ॥ নক্ষত্রাধি- | 
পভিঃ সোমন্তন্মৈ নিত্য নমো নমঃ ॥ 

" ঈশানঃ পুরুষ শুর্ুঃ সর্ববিদ্যাধিপো 
৯৬ 

মহান্। শুলহস্তো বিরূপা ক্ষস্তট্মৈ নিত্যৎ 
" নযো.নসঃ ॥ পনযোনিস্চতুমুর্তিহের্মবাসাঃ 
পিতামহ ব্ৰাধ্যক্ষস্চভূর্বূত্তন্ৈ নিত্যৎ 
নদে! লমঃ॥ বোহসাবনন্তরূপেণ ত্রচ্মাুং 
সচরাচরং। পুষ্পবদ্ধারয়েন্ুদ্মি তন্মৈ 
নিত্যৎ নমো নমঃ ॥ ওঁকারপূর্ববকা হতে 
ন্যাসে বলিনিবেদনে | মন্ত্রাঃ সত্যঃ সর্ধব- 
কার্ধ্যাণাৎ বৃদ্ধিপুষ্িফলপ্রদাঃ ॥ র॥ হয়- 
শীর্ষপঞ্চরাত্রে। অথবা কামতঃ কুর্ধ্যাৎ 

সুক্ষর্রাদিনির্দিতং | দ্িভুজং হংসপৃষ্ঠন্থং 
দক্ষিণেনাভয়প্রদৎ ॥ বামেন নাগপাশন্ত 

ধারয়ন্তৎ হুভোগিনং । মৌলিনৎ বা মহা- 
ভাগং কারয়েদ্যাদপাং পতিং ॥ বামে তু 

কাবয়েদ্রৃদ্ধিং দক্ষিণে পু্ধবং গুভৎ। 

নাঁগৈর্নদীভির্যাদোভিত সমুদ্রে পরি- 
বারিতৎ। কৃত্বৈবং বরুণৎ দেবহ প্রতিষ্ঠা- 

বিধিমাচরেৎ ॥ পু্রৎ তৎপুক্রৎ। তথ! 

প্রদন্নবদনমিতি ধ্যান বক্ষ্যতে ॥ বরুণ" 

মন্ত্রোদ্ধারস্ত তত্রৈব। অব্টাবিংশান্তবীজেন 
চতুর্দশযুতেন চ । অর্দেন্দুবিন্দুযুক্তেন 

প্রণবোদ্বীপিতেন চ॥ তেন ওঁ বোঁ ইতি 

মন্ত্রঃ। প্রতিমায়াং স্থিতিৎ কত্ব। প্রথবেন 

নিরোধযেহ | . পুজয়েৎ গন্ধপুপ্পাট্যোঃ 
সামিধ্যৎ পাশখুদ্রয়া॥ ছ্ছিতিৎ প্রাণ" 

প্রতিষ্ঠাং । নিরোধরেহ অন্তর্তানুষ্ঠ 
হুদ্িভ্যাৎ নিরোধসুদ্রাৎ দর্শবেহ | দানকম- 
তরুরত্বাকরযোব্রহচগৃহপরিশিক্টৎ ॥ ক 

অথাতে! বরুপরবিধিহ বাপীবুপতড়াগবন্রুহ 

ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ পুণ্যে তিধিকরণে শুভে 

নক্ষত্র প্রতীচীহ দিশমাস্থার় শিপন ৮ 
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উদকৃপ্রবণে বা। উদ্ক্নমীপে অগ্লিমুপ- বিদ্বভিস্তদনুষ্ঠেয়মগরিহোত্রাছি কর্ণাবৎ ॥ 

সমাধায় বারুণৎ চকুং অপযিত্থা আজ্য- ইতি ছন্দোথপরিশিক্টাৎ। ততশ্চ অরি' 

' ভাগ্ান্ত হুম্ব। চতত্র আজ্যাহতীুহুয়াৎ। সুপরমাধায়েতি হন্থগৃঘোজবিধিনারিং 

সমুন্্রজ্যেষ্ঠ। ইতি প্রত্থ্যচৎ ততো! হবিষ! হস্থাপ্য বারুণৎ বরুণদেবতাকং চরং 

অক্টভিজুহিয়াৎ। তছায়মি াঁজণ! বন্দ- নিষ্পাদ্য আজ্যভাগান্তং হুত্থ! ইতি ছলো- 

মানঃ ইতি পঞচ। ত্বমোহয়ে বরুণম্য বিদা- |. গেতরপরং | স্ ভু বিরূপাক্ষজগান্তা 

নিতি দে ইসং মে বরুণং অধ্থী হবেতি কুশগ্ডিকাৎ জমাপ্য মহাব্যাহৃতীহথ 

চ ্বিটিকৃতঞ্চ নবমৎ নব বৈ প্রাণীঃ প্রাণ ]. প্রকতৎ কর্ণ করা | তত্র প্রথম 

ইব আপন্তল্মাদাপে। নবভিভূর্হোতি। &। পিঙ্গজম্ম্রঃ ইত্যাদি পুরাদীযং ধ্যান অরে 

মার্জনান্তে ধেনুষবতারয়েৎ | অবভা্ধ্য- সং বরুণনাখাসীতি নাম কুর্যাৎ। প্রতি 

মাণাস্তামনুমন্ত্রযেৎ। ইদৎ সলিলং পবিভ্রং; ষ্ঠায়াং রোর্িত”্চ বাস্তযাগে প্রজাগতি। 

কুরুদ শু পৃতো। সৃতঃ সন্ত নিত্যং তার- | জলাশযপ্রতিঠায়াং বরণ মদত 

যন্তী অর্ববতীর্ঘাভিযিক্তং লোকালোকং ; ইতি স্মৃতেঃ ॥ তত আবাহ পুজি 

তরতে তীর্ধ্যতে চ। ইত্যনেন পুচ্ছাণ্রে অমিৎগ্রক্ষেপানভ্তরৎ মহাব্যাহতিহোমং 

যজমানত শ্বয়ৎ লগ্ম আচার্ষ্যেণান্বার বধ রৃন্থা সমুদ্রা জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি চুতি নু 

উত্তীর্য্য আপোঁহল্সাম্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তিতি শ্চতক্র আহ্তীূহিযাৎ। রত তথায়ামীতি 

এঁশান্যাৎ দ্িশি উত্বীপয়েৎ। স্যবস ওঁ তদিদন্নক্তনমিতি ও শুনঃশেফোধীডি 

ভগবতীহ্ ভুয়া ইতি হিং কৃতথেৎ তদ! ওঁ অবতে হেলো। বকণ ইতি ও উদ্ধত 

হিং ক্বগৃতী বহুমতী বসুনামিতি জপেৎ। | মিতি পঞ্চভিঃ ও হুমোহয়ে ইতি দাল্তা 

তাঁৎ সচেলবণ্ঠাং কনকশৃঙ্গীং হুষণ্রজাঁং ও ইমাং বরুণ ইত্যেকেন এবং দান 

রূপ্যখুরাৎ কাহস্সোপদোহাং বিপ্রায় | য়োভৈর্বহাচোতৈও " প্রত্যেক 

সানগায় দদ্যাৎ ইতরাৎ বা। বথাশক্তি ঁজ্ৈশ্চরুৎ চদার ছগুগোতো ভর 

দর্ষিণ। চ দেয়। ইতি । তত উৎসর্গ প্রবরশ্চ পঞ্চাবর্তৎ ক্রুচা ভুহ্যা২1 

কুর্ঘযা, | দেবপিতৃমন্ুষ্যাঃ আীয়ন্তাং অগ্রয়ে স্বিষিক্কতে চ। ততঃ বুশগিবোভ' 

ইত্যাহ শৌনকঃ। যজনানে। ত্রাক্গণান্ বিধিন! শেষং সসাপরেত। সব বৈ পার 

ভোঁজয়িত্ব। স্বস্তি বাচয়ীতেতি | অন্ঠার্থঃ ইতি নবাহুতিত্ততিঃ ॥ নাগলান্ত 

তিথ্যাদীনাং শুভস্থৎ পূর্ববচনেত্যে! বমানাভিবেকাহ এ তশিধানক্ অগা 

প্রেয়ৎ 1? এষ এব বিধিগগোভিলপারক্ষর" পুরাণে । গরজাশ্বরত্যাবহ্দীকবন্গদাচ হর 

গৃঙ্হোক্কর্দ্ানুষ্ঠাতৃভ্যানথুজীবতে। যন্গাঙগা গোকুলাছু ॥'বযাদায় কু্ডেছু গ্রক্চিপে 

তৎ স্বশীখায়াহ পরোক্ুদবিরোধি চ। চতবরীতথা ॥ গোরোচনাগচ বিদধারথান্ 
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গন্ধান্ গুগগুলুমেব চ। আ্রপনৎ তস্য । 

বর্তব্যৎ গঞ্চভঙ্গসমপ্িতৎ ॥ পুর্ভকর্তৃত 
মহামন্ৈরৈবং কৃত বিধানতঃ ॥ পরঞ্চ- 

ভঙ্গাশ্চ শান্তিকপৌপ্রিককল্পতরক্তাঃ | 
, অশ্বখোড়ুম্বরপ্লক্ষবটচূতন্ত পল্লবাঃ। মহাঁ 
মন্্রৈঃ অুরাসতীমভিযিক্কস্তিত্যাদিভিঃ। 
এতৎপর্যযত্তং কুপেইপি 1 কাপিলে | 
এশান্যাং স্থঠপয়েদ্যুপং খাতাৎ, পঞ্চকরা- 

পরৎ 1 যৃগরৃক্ষেতিমন্্রেণ অর্পাকারং 

স্থশোভনৎ ! পুজয়িত্বা ভু বস্ত্ীদ্যৈস্ততে! 
বন্তিং প্রচালয়েৎ। মান্ে | ত্র্যরত্বিমাতো! 
যুপঃস্যাৎ শ্ীরিবৃক্ষবিনির্দিতিঃ। যজমাঁন- 
প্রমাণে বা অহন্থাপ্যে। ভূতিমিচ্ছতা ॥ 

হ্গিরিবৃক্ষোহশ্বথাদিঃ। ততে। ধেনুৎ সচেল- 

কণ্ঠাৎ কাংস্া্যুক্তবিশেষণযুক্তাৎ জলা- 
শয়েহবতারযেহ। তথ৷ হয়শর্ষপঞ্চরাত্রে। 

গাৎ সবৎনাৎ সখানীয় হুশীলাঞ্চ পয়- 
দ্বিনীৎ । কাহক্যোপিদোহাঁৎ ঘণ্টাদিবন্ত্র- 
গুষ্পোগশোভিতাৎ। দব্ণশূঙ্গীৎ রৌপ্য- 
খুরাহ তাঁঅপৃষ্ঠাৎ স্বশোভনাহ ॥ লাছুল- 

ন্যন্তহক্তে হস বজগানঃ সবান্ধবঃ | শনৈঃ 

সন্তারযিত্বা তামাচাধ্যায় নিবেদয়েৎ ॥ 

কাংস্টোপদোহাৎ  কাংস্যক্রোড়ামিতি 

যাবৎ । কাপিলে। অজলে জলখুৎপাদ্য 

'যজমানঃ সভা্যকঃ। তরেছৈ প্রাঘুখে 

ভূহব কৃতগেলাঞ্ুলাুলিঃ ॥ ইদৎ সলিলং 
পবিত্র ইতিমন্দ্রেণাবভাধ্যমাণামনুমন্ত্র 
য়ে । ততঃ প্রাজুখঃ সমব্তারযেহ 1 

মাচ গৌঃ পশ্চিমত্োহব্তাধ্য।॥ ততঃ 

কুূলসদীপৎ গস তর্পয়েহ। যথা কাপিলং। 

পুনঃ পুচ্ছোদকেনাথ পতিলেন কুশেন তু? 

ভুূগ্নেনৈবাপূলব্যেন পিতৃতীর্ঘেন তর্পয়েৎ ॥ 

গতাশ্চাত্রাগমিষ্যন্তি যে কুলে মম বান্ধবাঠ 

তে সর্ষে তৃত্তিমায়ান্ত ময় দন্তজলেন বৈ। 
ততো মুখগমিমন্ত্রেণ মুঞ্চেদগাং বৎসসহ- 

যুতাং॥ আচার্ধ্েণাস্বারদ্ধ উত্তীর্ধ্য আপো- 

হম্মাম্মাতরঃ শু্ধয়ন্ত্িতিমান্ত্রেণ এশান্যা- 
মুখাপয়েৎু। হযবস! ভগবতীহ ভূযা ইতি 
ব্রয়াৎ! সা যদি হিংকারং করোতি তদ! 

হিং কৃণৃতীত্যাদি জপে। তত উত্তবিশেষণ- 
যুক্তাৎ বেনুমাচার্যায় আনগায় দদ্যাৎ। 

ততে। যখাশক্তি দক্ষিণাঞ্চ দদ্যাৎ। এতৎ" 

পর্ধ্যস্তৎ ন কৃপে ব্যবভ্রিয়তেহসম্তবাৎ গণ 
তত উৎসর্গৎ কুর্ঘযাৎ। অন্র বিশেষ- 
মাহ রত্বাকরধূতমৎস্তপুরাণৎ | ফলান্যা- 

চিন্ত্য মনসা" বিবিধানি শুভানি চ। প্র- 

দদ্যাৎ সূর্ববভূতেভ্যো! জলপুর্ণং জলাশয়ং॥ 

কাপিলঞ্চ। ততস্তৎ্পশ্চিমৎ তীরং গর! 

পুর্ববাননস্থিতঃ। জলোৎসর্গং প্রকুব্বাত 
সব্রঘত্ার্থকহ প্রবৎ 1 স্ববসন্ক্যর্থকৎ 

সর্বভূতপ্রয়োজনকং । সর্বভূতেভ্ত উৎ- 

শ্বজেদিত্যর্থঃ | দেবপিতৃমুষ্যাঃ শ্রীয়ন্তা- 
মিতি পঠেদিতি শেষঃ। উৎস্যজ্য ঘজ- 

মানো। ভ্রাহ্গণান্ স্বন্তি বাচয়ীতেতি 
দফ্ষিণাদিভিরিতি শেষঃ। এতৎপর্যান্তৎ 

কুগেছপি 1 ক? জলাশয়োওসৃ্ত সর্বর- 
ভুতোদ্দে্টবচ্ছেন অপরৃষ্টচেতনোদেশ্য- 
কহেহেপি ত্যাগরদপি। ততশ্চ কীটাদে- 

আঅঁমেদমিতি শ্বীকারাধোগ্যন্তেন বেদমেয়ো- 

দেশ্যগতন্বহাছনকত্যারূপত্থাহ আক 



২৪২০ পুরি 

যাগহ্বৎ। অতএব জলাশয়ে[ৎসর্গধুপক্রম্য 

মৎস্থপুরাণেহপি | প্রাঞ্মোতি তদঘ1থ- 

বলেন ভূয় ইতি যাগত্বেনভিহিতং । 

- ততশ্চ তজ্জলং স্বস্বত্বদূরীকরণেন নদ্যাদি- 
বহু. সাধারণীকৃতং 1 অতএব সামান্যৎ 

সর্ধবভূতেভ্যে। ময়! দত্তমিদৎ জুলৎ | 
মস্ত অর্ধবকূতানি ক্নানপানাবগাঁহনৈহ ॥ 
ইতি মন্ত্রলিঙ্গেন উপাদান বিন! কন্তাপি 

ন স্বতৃমিতি। ততশ্চান্য যাগবদুস্তরাপ্রতি- 
পত্তেরশ্রস্তত্বৎ সাধাবণজনস্য পরিগ্রহ' 

যাত্রেণ গোতমোক্েন স্বামিত্বআ্মতের্যজ 

মানস্যাপি তথাত্বেন স্বামিত্বাৎ তত্র ন্বানা- 
দাঁবদোষ ইতি তত্বং ॥ যথা গোতমঃ। 
স্বামী রিক্থত্রয়সন্থিভাগপরিগ্রহাধিগশেযু 
'্রাহ্ষণস্যাধিকৎ লব্বৎ ক্ষত্তিয়স্য বিজিতং 
নির্দিষউৎ বৈশ্যশুদ্রয়ৌরিতি । পরিগ্রহো- 
হুননাপূর্ববস্য জলতৃণকাষ্ঠাদেঃ স্বীকার 
ইতি মিতাক্ষরা ॥ খাক্থাধিকারে ব্যক্ত- 
আাহাপন্তদ্থঃ | দাঁয়াদ্যৎ শিলোগ্। চান্য- 
চ্চাপরিগৃহীতমিতি ! অপরিগৃহীতমন্যাস্ী- 

কৃতমন্বমিকমিতি যাব | নির্বিবষ্টৎ 
বেতনলন্ধৎ নির্ধেশো। ভৃতিভোগয়ে!রিত্য 
মরকোবত্রিকাগুশেবয়ে!ঃ £ ক্ষ হয়শীর্বে। 

আপোহিফ্টতি তিস্যভিঃ পঞ্চগব্যৎ বিনিঃ- 
ক্ষিপেশ। তীর্ঘতোযং তথা পুণ্যৎ শাস্তি- 
তোয়হ দ্বিজৈঃ কৃতৎ ॥ গোকুলৎ পায়- 
যে পশ্চধতদ্বিজান্ বেদবিদন্তথা। ততোঁ- 

হৎ ভোভযেছিপ্রান দদ্যাভেভ্যস্চ 
দক্ষিণাং ॥ এততপর্যযস্তৎ কৃগেহপি ॥ €। 
কাপিলে ॥ নাখানাঁম নামানি লিখিতানি 

পৃথক্ পৃথক্। ততঃ কুস্তে চ নিঃক্ষিণ্য 
গাঁয়জ্যা চ বিলোড্য বৈ ॥ উদ্ধরেৎ 

পত্রিকার্ষেকাৎ তত্রৈব নাীক্ষয়েং। 
যস্য নামোদ্ধরেদংন দ বৈ জলাধিগঃ 

স্বৃতঃ । তঞ্চ সংপুজ্য গন্ধাদ্য্াং 
স্ষীরঞ্ণ পাঁয়সং 1 পত্রাণ্যাত্রদ্য ঘোগীশ্বর- 

প্ুৃতবচনাদ্যথ1! অফ্টৌ নামান্যাত্গঞ্রে 

কৃত্বা চৈব প্রযত্তঃ | তানি চ গারুড়ে। 
অনন্ত বান্ুকিঃ পদ্ম মহাপয়োহথ 

তক্ষকঃ। কুলীরঃ কর্কটঃ শখ! হ্সৌ 
নাগাঃ গ্রকীর্তিভাঃ ॥ এভানি লামাবি 

আত্রপত্রে লিখিত্বা কলসদধ্যে নিঃদ্দিগয 

গাযজ্রযা ছন্দস। মাসি ইতি রথুনাথত 

মন্ত্রেধালোডা যসা নামোকিষ্ঠতি তং 

যষ্ট্যাৎ সমাবাহানেন নাগেনাদ্য জলদ্য 

রহ্ষণ কর্তব্যা ইতি ত্রাঙ্গাগান্ শ্রীবয়েহ। 

হয়দীর্বে। টৈণুকং বারুণকৈ পুর্নাগং 

মাগকেশরহ | বকুলং চল্পকৈৈ নিগ্ব 

খৈবাথ খাদিরং ॥ এতেষামেব দারণং 

নাগবন্িঃ প্রকীর্ভিতা | সবরুকোটরং 

ত্যন্তা তল্মাৎ কুর্যযাদবদেদ্দিতহ ॥ তথা 

চ ব্ৃহস্পতিঃ। শুলচক্রান্ছিতাহ কৃহা হ্রাপ 
বিহা জলাশবে | 1 দাদশাঙগুলদানন্ত 

+দরি- 
“বাপীচক্র প্রকল্পয়েৎ ! যোড়শহ পুরি 
শ্যান্ত বিংশতিগ্ সরোবরে | নাগবে 

হস্তমাত্রহ্য লৌহ তাঙ্ন্ত পৈভলং £ 
চত্তক্চ বিষিধহ (প্রা কুরানে, 
বখেস্নিতহ | ক 1 শতছন্তা ভবেহাগ 
স্িণ! গুব্রিগপি র ছিগেণন্ত বরে? 
মানমত উর্বন্থ নাগর ভাতো ছাবশ 



রি ২৪২৯ পুফিদা 
পঞ্চদশবিংশত্যেকবিংশত্যন্যতমকনিষ্ঠাঙ্ু 
ল্যবচ্ছিম্নহন্তপ্রমাণাৎ বগ্ঠিং বক্ষ্যমাণ- 
মন্্রেণ শ্বাপয়েৎ | ও গন্ধঘারেতি গঙ্ধ- 

বাঁরিণ। ওঁ ভদ্রংকর্ণেভিরিতি তৈলহরি- 

; দ্যা ও কাণ্ডাৎ কাগাদিতি দুর্বাভিঃ 
ও ক্রপদাদিব  ইত্যাদিনা সপ্তস্ৃতিকাঁ- 
দ্রিভিঃ ওঁ মধুবাতেতি পঞ্চাস্বতেন ও যাঃ 

ফলিনীবিতি ফলৌদকেন গু যুবান্থবাঁসা 

ইতি ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুতা পতাকাং হঙ্টযাং 
বরদীয়াৎ | ওুঁ.যক্ট্যে নমঃ ইতিসন্ত্রেণ 
পুজয়েৎ। পুষ্পাদ্যলস্কতাং যষ্টিং কন্দর- 

- অমীপৎ নয়েৎ | গুরুত্ত শঙ্াদিনিঃস্বনৈ 
.-রাজতবরুণপ্রতিমাং উদ্ভিষ্ঠেতি সমুথায় 

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃ! আপে।হিফটা ইত্যাদিন! 
মন্ত্রে বরুণস্যোত্তস্তনমসি ইতিমন্ত্রেণ 
চ জলে ক্ষিপেৎ। ততস্তত্রৈব খাতে 
শাদ্বলগোময়দধিমধুকুশমহানদীজলপঞ্চত্- 
ত্বানি ওঁ যেতেবাপী রোচনে দিব ইতি- 
মন্েণে দ্িপেৎ 1 ও ফ্রবহ ভ্রুবেণ মনসা 

ইতিমন্ত্রেণ বষ্টিমন্তিমক্ত্য ও যৃপর্ক্ষেতি- 
মন্ত্রে জলমধ্রে আরোপয়েত 1 ততো 

জ্ললমাতৃঃ পুজয়েহ। যথ। হ্রীহ পুর্ববস্যাং। 

জ্রিয়ং আগ্নেষ্যাং ! শচীৎ দক্ষিণস্যাং। 

মেধা নৈঞ্/ত্যাং । অদ্ধাৎ পশ্চিমায়াহ। 

বিদ্যাং বায়ব্যাং। লন্গবীং উত্তরন্যাহ। 

লরস্তীহ- শ্ীশানয়াং ॥ অধো বিদ্যা | 

উদ্ধে লক্ষীৎ। পাঁদ্যাদিভি১ সংপুজ্য 
অগিৎ প্রদক্ষিণীকৃত্য সৃর্ধ্যাদিদ্বাত্রিংশ- 
ন্দেবতাঃ পৃজয়েখ |* ক্ষমন্থেতি বরুণ 

ক্ষাময়েৎ। কাপিলং। শশ্বভূর্যাদিনিনদৈ- 
৯৭ 

পু্ধলঃ (রি) শ্রেষ্ঠঃ। ইত্যমর£ ॥ 

পুউৎ (তরি) কৃতপোষণহ | 

স্তথা বৈ ক্ষীরধারয়া। জলাশয়ং প্রবে- 

উয়্েদিতি শেষঃ 1*%॥ প্রতিষ্ঠানভ্তরং 

মাৎস্যে । ততঃ সহত্রৎ বিপ্রাণামখবাষ্ট- 

শতন্তথা। ভোজয়েচ্চ যথাশৃক্যা পঞ্চাশ- 
দ্বাথ বিংশতিং | ইতি জলাশয়োৎসর্গ- 
তত্বৎ ॥ 

পুদ্ধরী [ন্] (পুং) হস্তী। ইতি ত্রিকাণ্- 
শেষঃ ॥ 

পুফলং (রী) এাসচছুইাগ্সকভিঙ্গ 1 যথা। 
ভিক্ষামাহুগ্রণমমান্রমন্নং তল্মাচ্ছতুগ্তণং | 

পুফলং হত্তকারন্ত তক্চতুর্তণমুচ্ঘতে ॥ 
ইতি কৌর্দ্দে উপবিভাঁগে ১৭ অধ্যায়ঃ এ 
অফকুষ্চিপরিমাঁণং। যথা। অইুদ্টির্ভবেহ 
কুকি কুক্চয়োহফৌ। চ পুঞ্চলৎ | পু" 
লানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্িতঃ ॥ 
ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্বং ॥ 

বহুঃ। ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥ উপস্থিতঃ | ইতি জটাধরঃ ॥ 
তৎপধ্যায়ঃ | 

পুধিতহ ২। ইত্যমরঃ | পতং ৩1 ইতি 
জটাধরঃ ॥ 

পুগ্রিঃ ক্রো) পোষণৎ | বৃদ্ধিঃ ॥ ইতি 
মেদিনী ॥ অশ্বগন্ধা। ইতি রাজনির্ঘনটঃ 

যোড়শমাতৃকান্তর্গতদেবতাবিশেষঃ। ইতি 

আদ্ধতত্বং ॥ 

পু্টিকা (ন্ত্রী) জলশুভিঃ । ইতি রাঁজ- 
নির্ঘন্টঃ 

পুষ্ঠিকান্তঃ পে) গণেশঃ টি শব্ররত্রাবলী ॥ 

পুদ্িদা (তরী) অশ্বগন্ধা। বৃদ্ধিঃ। ইতি রা- 
নির্ঘ্টঃ 1] পুঠ্িদাত্রী চহ 



নি ২৪২২, পুঙ্পৎ 
মিরর রা 
পুষ্প য ফুল্লনে। ইতি কবিকল্পক্রমঃ  পঞ্চন- শ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দপুষ্পকুরুণ্টকৈঃ['কর- 

স্বরী। মূর্ন্যোপধঃ। ফুল্পনং বিকমনং | 
য পুষ্পাতি বুন্দকোৌরকৎ। ইতি ছুর্গা- 
সানই॥. - ৫৬৭ 

পুঙ্পৎ (ক্লী) পুষ্প্যতি বিকদতি যঃ।-ফুল 

ইতি ভাষা । তৎপধ্যায়ঃ। 'প্রসুনৎ ২ 

কুস্থমৎ ৩ স্থমনসহ ৪. |  ইত্যমরঃ '] 
সুনৎ ৫ প্রসবঃ ৬ সুমনঃ ৭1 ইতি শব্দ- 

রত্বাবলী ॥ ক্ষ ॥ স্হস্ত পু্পচয়নফলং যথা 

উপহাধ্যাণি পুষ্পাণি মম কর্ম্মপবায়ণঃ | 

ঘো৷ মামুপানয়েভ্ুমে মম কর্ম্মপথে স্থিতঃ॥ 
পু্পাণি তত্র যাঁবন্তি মম মৃদ্ধানি ধারয়ে। 
স কৃত্বা পুক্লৎ কর্ম মম লোকায় 
খ্চ্ছতি ॥ & ॥ অকর্মণ্যপুষ্পদানে দোষে 

' বথা। বরাহ উবাঁচ। অকর্ম্মণ্যেন পুষ্পেণ 
যে! মামর্চয়তে ভুবি ॥ পাঁতনহ তস্য 
বক্ষ্যামি তচ্ছ্ণু ত্বৎ বন্বন্ধরে ॥ নাহ তৎ 
প্রতিগৃন্থীমি নচ তে বৈ মম শ্রিয়াং। 

মুর্খের্ভাগবতৈর্দভ্তৎ সম বিপ্রিয়কারিণঃ 
পতন্তি নরকে ঘোরে রৌববে তদনন্তরং 
অজ্ঞাতস্য চ দোৌষেণ ছুঃখান্যন্ুভবন্তি চ ॥ 
বানরো দশ ব্ধাণি মার্জীরশ্চ ত্রয়োদশ । 

মুষকঃ পঞ্চ বর্ষাণি বলীবর্দস্চ ছাদশ | ছাগ- 

শ্চৈবাষট বর্ধাণি মাসং বৈ শামবুক্ুটঃ 
ত্রীণি বর্ধাণি মহিযো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ 1 

এতত্ভে কথিত ভছ্ছে পুষ্পৎ যন্মে ন 

রোচতে ॥ অবর্ধণ্যৎ বিশালাক্ষি পু্পং 
যেন দদত্তি বৈ ইতি বরাহপুরাণং [কটা 

দেবীপ্রিয়পু্পাণি যথা । পুম্পাণি -দেব্যা 
বৈষব্যাঃ প্রিয়াণি শৃণু সংপ্রতি। বকুলৈ- 

বীরার্কপুশৈশ্চ শীল্সলৈশ্চাপরাজিতৈই। 

দমনৈঃ সিদ্ধুবারৈশ্চ স্থরভীগরুবকৈ- 

স্তখা॥। লতাভিবর্িরৃকষৈশ্চ দূর্বাুরৈষ্ 

কোঁঘলৈঃ | মঞ্জরীভিঃ কুশীনাঞচ বিশ্ব 

পত্রৈ হুশোভনৈঃ ॥  পুজয়েদৈকবীং 

দেবী কামাখ্যাং ভ্রিপুরাঁহ তথা ₹। 

অন্যাশ্চ যাঃ শিবাপ্রীত্যৈ জায়ন্তে পু" 

জাতয়ঃ ॥ ত! ইগাঃ শুণু বীর্ভন্তে ময় 

বেতালভৈরব ৷ মালতী মল্লিকা জাতী'; 

যুখিক! মাধবীলতা! ॥ পাল! করবীরশ্চ 

জবা তর্কারিক! তথ|। রুজকৎ তগরশ্চৈৰ 

কর্মিকারোহ্থ রোচনঃ ॥ চম্পকাগ্রাতবে। 

বাণে! বর্ধবরা মল্লিকা তথা । এশোকো 

লোপ্রতিলকে৷ অটরূষশিরীযকৌ 1 শদী- 

পুষ্পঞ্চ ভ্োণঞচ পদ্মোৎ্পলবকারুণাঃ। 

শ্বেতারুণে ত্রিসক্েযে চ পলাশঃ খদিব 

স্তথা ॥ বনদালাঁথ দেবন্তী কুদুদো' 

হথ কদম্বকঃ £ চক্রৎ কোকনদকৈর 
ভণ্তিলো৷ গিরিকর্ণিক ॥ নাঁগৃকেশর' 

পুন্নাগৌ কেতক্যপ্রলিকা তথা। দোহণ 

বীজপুরশ্চ নমেরুঃ শালমেব চ॥ পুষী 

চগুবিদ্বশ্চ খিল্টী . পঞ্চবিধা থা । 

এবখাছ্যককুছমৈহ পুজয়েৎ বরদাং 

শিবাং ॥% 1 বর্জনীয়পুষ্পহ যখা। পুষ্প 

কৃমিসস্ভিন্রৎ বিশীর্ণহ ভয়গুদণ তৎ। ঘবেশং 

ঘুধিকাধুতহ ঘহেন পরিবর্জযে॥ ঘাচিতঃ , 

প্রকীয়ঞ্চ তথা পর্যাঘিত্চ বহ | ছন্তা 

স্পৃষ্ৎ পদ! ্ ৃষ্টং বন্্েন পরিবর্জয়েহ 

ইতি কালিকাপুরাণে ৬৮1৫৪ অধ্যায়ঃ ঃ 



পুষ্গুং - ২৪২৩ 

কেশ্বপুজনে প্রশস্তপুন্পাণি যথ!। মালতী 

মল্লিক! চৈব যুখিকা চাঁতিমুক্তকঃ। পটল 
করবীরঞ্চ জয়! সেবতিরেব চ ॥ কুজক- 

, স্গুরুশ্চৈব ক্িকারঃ কুরুটকঃ। ডক্পক- 
- স্তগরহ-কুন্দো বাণ! বর্ধবরমল্লিকা | অশোক- 

স্তিলকশ্চম্পন্তখ! চৈবটিরূষকঃ | “অমী 
পুষ্পপ্রকারাস্ত _ শস্তা কেশবপুজনে ॥ 

কেতকীপত্রপুণ্পঞ্চ পুঙ্প সুঙ্গারকম্য চ। 

তুলস্যাঘলকী চৈব সম্যন্তিকরং হবেঃ ॥ 
- পন্মান্যম্ুষমুখানি রক্তনীলে তখোৎপলে। 

“ দিতোৎপলঞ্চ : কৃষ্ণস্য . দয়িতানি * সদ! 

নৃগ। তানি পুষ্পাণি দেয়নি বিষ্ণবে,গ্রভ- 

বিষ্ণবে ॥ ইত্যগিপুরাঁণৎ ॥ &॥ অপি চ। 
, জাতী শতাহ্ব! হযনা কুন্দং বছপুটং তথা! 

বাণ, পঙ্ষদাশোকহ করবীরঞ্চ ধুখিকা.॥ 

, পারিভদ্্রং পাটল!চ বকুলং গিরিশালিনী 
তিলক বনজকৈব পীতকৎ তগরত্পি ॥ 
এতানি হি প্রশন্তানি কু্মান্চ্যুতার্টনে। 
স্থুরভীণি তথান্ানি বর্য়িত্ব তু কেতকীহ॥ 

যেষামপিছি পুষ্পাণি গ্রশস্তান্যভ্যুতার্ছনে। , 
পল্লবান্পি তেষাং স্থাঃ . প্রশত্তানি মহা; 

সুর ॥ বীরুধানাহ প্রধানেন বর্িষাঁার্চ- 
ফেত্তথা। নানারূপৈশ্চাম্মুভবৈঃ কমলেন্দী- 

:. বরাদিভিঃ ॥ প্রবালৈ::শুচিভিঃ দ্ধ 
", আলপ্রক্ষালিতৈর্বলে । বনল্পতীনামর্েত 

" তথ! দূর্ঘবাণ্রপল্পবৈঃ " ইতি .বামনে 

৯১ অধ্যায়ঃ [ক্ষ ৫ বিষো। পুক্পবিশেষ- 

দানশ্য.ফলত যথা ) আরামপ্রভবৈঃ পুস্পৈ- 
রচ্ছিদ্রৈঃ কীটবর্জিত্চে। তথাপধ্যুষিতৈ- 
সং কািকে বিস্ুসর্চয়েহ॥ ক £ বর্ধীনাহ 

. অলিকাকুহ্ইমৈর্দেবহ 
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, হি যথ! বিপ্রস্তীর্থানাং জাহবী যথ!। দেবা" 
; নাঞ্চ যথা বিষ, পুঙ্গাঁণাং মালতী তথা ॥ 
, মাল্তীমালয়া দেবং 

, ধ্বজং। জন্মছুঃখজনারোগৈঃ কর্দাভিযু্তি- 
যোহচ্চয়েদগরুড়- 

মাগুয়াৎ ॥ 'মালতীমালয়া যেন, পুজিতঃ 

২ কান্তিকে হরিঃ1 পাপলক্ষাযুতং তস্য বৎস 

শৌরিঃ .প্রমার্জতি ॥ আালতীপুজ্পমালাভিঃ 

কান্তিকে পু্পঘগ্ুপৎ | বিষোহে কৃতৎ 
যৈস্ত তে য়া্তি পরমা গতিং 181 জাতি 
পুপৈর্বিরচিতাং মাল! যঃ সংপ্রযচ্ছতি। 
বিষ্ণবে বিধিবস্ততয তশ্ত পুণ্যফলং শৃণু॥ 

'কল্পকোটিসহআণি, কললকোটিশতানি চ । 

বমেদৃবিযুঃপুরে শ্রীমান্. বিষুবতুল্যপরা- 
ক্রমহ ॥ 7 যঃ হবর্ণকেতকীদুস্পৈহ পুজ' 

যেদগরুড়ধ্বজং । অব্দকোটিশতৎ যাব 
তুষটঃ স্যাত্তন্ত বৈ হরিঃ | ॥ দামোদরং 
পৃজয়েদবঃ কুহুদৈঃ কেতকোন্ডবৈঃ। স 
বসেঘিযুঃনিলয়ে দেবেন সহ মোদতে ॥%) 

যোহর্চয়েত্রিদশে- 
শ্বর। কার্ডিকে পরয়! ভক্ত্যা দছেৎ পাঁপং 

- ভিধাজিতং-॥ হগদ্ৈরমলিকাপুপৈরচ্যুতৎ 
যোহর্চয়েন্মুনে।ৰ সর্বপাপনিরমু্তো বিষ 
লোকে মহীয়তে.॥ বেদধন্দ্ণ কেনাত্র সং 
প্রাপ্ডতে মধুমাধবে ॥ যোহর্চয়েৎ স মুনি 

শ্রেষ্ঠ লভতে বৈঝবৎ পদ রগ ব পুনঃ 
-' পটিলাপুস্পৈরর্চয়েদগরুড়ধ্ব্ৎ। ছুপুণ্যাত্মা 

পরৎ স্থানং ব প্রয়াতি হরেধুনে,] ক॥ 

- অগরস্যপুস্পৈর্দেবেশৎ যেইচ়্ভি জনাদ্বিনধা 
-দেবর্ষে দর্শনাভেযোং নরকামিঃ প্রণশ্যাতি 
-ন.তৎ করোতি বিপ্রেজ্দ গস ভোষিতো 
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, হরিঃ। য্ করোতি হধীকেশে মুনি 

- ,গুশ্পৈরলঙ্কতঃ ॥ বিহীয় সর্ববপুষ্পাণি মুনি- 

. পুষ্পেণ কেশবহ।' কার্তিকে যেহন্চয়ে- 

সক্য! বাঁজিমেধফলং লভেৎ ॥ মুনিপুষ্প- 
, ক্কৃতাঁৎ মালাং যে যচ্ছন্তি জনার্দনে। 

শক্রোহপি তৈঃ সমং বস কুরুতে হাভি- 
ভাষণং ॥ দদাত্যতীপ্নিতান্ কামান্ বৃক্ষ- 

 চিন্তাষণির্থ।। কার্তিকে সুনিপুষ্পেগ 

পুজিতো৷ গরুড়ধ্বজঃ ॥ গবামযুতদানেন 
ঘ ফলং কার্তিকে মুনে। মুনিপুষ্পেণ 

_. চৈকেন কাত্তিক্যাং তৎ ফলং স্থৃতহ ॥ ক্ষ॥ 

, যেহচ্চ়ন্তি গ্রাধ্যক্ষৎ করবীরৈঃ সিতা- 
সিতৈঃ | তেষাং বর্ষশতৎ যাবৎ প্রভু- 

ভবতি কেশবঃ ॥ % ॥ বকুলাশোককুস্থমৈ- 
ধেঁহচ্ষয়ন্তি জগৎ্পতিৎ | নিঃশঙ্কান্তে 
ভবস্তীহ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।॥ ক্ষ ॥ অশোক- 
কুছুমৈ রম্যৈজস্মিশৌকতয়াপহং | পুজ- 
মিত্বা হরিৎ যাতি পদহ বিষ্ঞোরনাময়ং এক 

শুভগদ্ধৈঃ সিতৈর্বৎস কুহমৈঃ পঙ্কজো- 
' : সবৈঃ। অধোক্ষজং সমভ্যর্চয নরে! যাতি 

হবেঃ পদং ॥%॥ অভ্যর্চ কৌহ্মৈ: 
পুসপৈঃ কেশব ক্রেশলাশনং। প্রয়াতি 
ভবনৎ বিষ্ঞোব্বন্দিতং ভ্রিদশৈরপি ॥ 

অটরূষকপুস্পৈশ্চ পৃজয়েদেঘা জগণ্ুপতিং। 
জ পুণ্যবান্গরে! যাতি তদিষ্ণোঃ পরমং 
পদহু ॥ ক ॥ কার্তিকে যোইন্চয়েদ্বিযুঃং 
ভুলসীবিহবপহ্কজৈঃ | ত্রিদশৈরপি পৃজ্যঃ 
নন শক্যো যমকিহ্ধরৈঃ ॥ঢ. মাধবে 
যোহগ্য়েছিযুঃৎ তুলসীবিন্বপঙ্কজৈঃ | 
ত্রিদশৈরপি পুজ্যঃ স বু শক্যো ন 

কিন্করৈঃ'॥ % ॥ সাধবে যোহর্চয়েছিযং 
স্বপুশ্পৈস্তিলকোন্তবৈঃ।. ধৃতপাপো নিরা' 
তঙ্কঃ স বিষ্ঠোধীতি ত€ পদূং | *% | 

সমিৎপুষ্পকুশাদীনি শ্রোত্রিয়ঃ সয়মাহ' 

রে.। শুদ্রোপনীতৈশ্চ হরেঃ গৃভাং 
কুর্বন্ ব্রজত্যধঃ ॥ তক্মাদিরো মুনিতে্ঠ 
শিষ্যেণ স্বয়যেব বা। পুষ্পাদীনি সমাহতা 

পুজয়েৎ পরমেশ্বরহ ॥ % ॥ বিঝো দর্বা 
ময়ৈঃপুট্পৈস্তথ! কাশকুশোদ্ভবৈঃ। তুলমী' 
বিলৃপ্মৈশ্চ পুজয়েদ্দেবতাঃ পিতৃন্॥ ৪ £ 
না্চয়েতুগরৈঃ সূরয্যং ধূর্তপুণ্পেণ কেশবংা 
দেবীৎ লকুচপুস্পৈশ্চ শঙ্করং নাগ 

কেশরৈঃ ॥ ক ॥ কালবিশেষে তন, পর" 

বিতত্বং যথা । প্রহর ভিষ্ঠতে জাতী 
প্রহরার্দাস্ত মল্লিকা । ভ্রিযামং সুনিপু্গ 

করবীরগহর্মিশং 0 %॥ আত্রমগ্রীবিধ 
পত্রদানফলৎ বথা। অগ্ররী সহকারগ 
যে প্রবচ্ছত্তি বৈষ্ববাঃ। কার্তিকে ফলা 

তে স্থ্যর্গোকোটিফলভাগিনঃ॥ কার্ঠিকে 

যোহন্টয়েস্তত্ত্যা বিলপত্রেণ ফেশবং। 
দদ্যাদবজ্ঞাযুতফলং কেশবস্তস্ত বৈ মুনেঃ 

বি্বপত্রেণ যে কৃ কা্ভিকে বনি 
সর্দনং । পুজয়স্তি সহাঁভত্যা মুক্তিতেঘাং 
করে স্থিত ॥॥ ন[গকেশরপুশৈন 

পৃজয়েদগরুড়ধ্বজং | স যাতি বৈধ 
স্থানং বত্র গন্থা ন শোঁচতে ॥ গ ॥ বণ 

কুহুদৈর্যো, ঠৈ পুয়েশধুনুদলং | চ্গা 
যুতারভিতহ পাপহ স্ফোটিতহ তেন নারদ! 
ন তথা কেতকীপুটৈৈর্মালভীরুছদৈতণ 1 
তোধমায়াতি, দেবেশঃ কদশ্বকুহদৈধবা ॥ 



ও হ৪হ৫ শান 

দুষ্ট কদকপুষ্পানি তোয়মায়াতি.মাধব:। | ,.. অনুক্তরক্রকুহ্মদাঁনাহ , দৌর্ভাগ্যমাপু 
- কান কা পরারোপিতবৃক্ষস্য পুষ্পশ্রহণে - কিং পুনঃ পুজিতো। দেবঃ .সর্ববকামপ্রদো 

হরিঃ 1 হরিৎ কিংশুকপুপৈৈর্যই পুজয়ে- 

-জিদশাধিপহ | ,বৈকুষ্টে রমতে 'শশ্বৎ 
'বিষুনা সহ বৈষ্ঞবঃ ॥ ৯] বর্ধাকালে চ 

. দেবেশহ। কুমুদৈশ্চন্দনাচিতৈঃ1* যোইন্- 
(য়ে 'পরমহ বিষুৎ * সংসারে ন-পুন- 

,বেবশেৎ॥ ক ॥ কুন্দপুশ্পৈশ্চ রিপ্রর্ষে যো- 
, হচ্চয়েদগরুড়ধ্বজহ.ন ।,কোটিজন্মার্জিতং 

” পাঁপৎ ততক্ষণাদেব নশ্যতি॥ কচ ॥:শমী- 

, পুস্পৈশ্চ দেবেশ প্জয়েদস্থরদ্বিষ্ং যমং 

-নপশ্যদ্িপর্ধে-ন যাতি ছুর্গতিৎ নরঃ ॥ 

,ইতি পান্মোভরখণ্ডে১৩১ অধ্যায়ঃ ॥ ফ॥ 
লক্গদীতুল্যপ্রিয়পুষ্পাণি -নারদীয়সপুম- 
'সহলে । যালতীবন্ুলাশে(কিশেফালিনব- 
মালিকাঃ 1 অক্পানতগরাদ্কোঠমলিকামধু- 
পিশ্ডিকাঃ॥ যুখিমষ্টাপদৎ কুন্দৎ কদম্বং 

- মধুপিপ্ললৎ 1: পাটলা চম্পকৎ কৃষ্ণ 
'লবল্রমতিযুক্তকৎ ॥ ০কতকৎ কুরুবকৃং 

7 ! 

! বিশ্বংকহলাবকরকং দ্বিজৎ ৷ পঞ্চবিংশতি- 

পুষ্নাণি ল্গনীতুল্যপ্রিয়াণি -মে মক [ 
- কেশবার্চনে নিষিদ্ধপুষ্পাণি বিফু্ধন্- 

" স্তরে" 1: উগ্রগন্থীন্যগন্ধীলি কুহমানি ন 

দাপয়েং। অন্যাধতনজাতানি কণ্টকীনি ]- 
, তথৈব চ॥ রক্তারি যানি ধর্শাজ্ৰ চৈত্য- 

বুক্ষোস্তবামি- চ ॥ স্মশানজাতান্যন্যন |: 

"যানি চাকালজানি,চ ॥ তখা। কুটজং 
 শাজলীদুষ্পহ শিরীষঞ্চ জনার্দনে । নিবে- 
দিতহ ভয়ং;রোগং 'নিঃস্ব্ৃঞ্চ প্রযচ্ছতি 

: : বন্দুজীবকপুষ্পাণি রত্তান্যপি চ দাপযেহ। 
নি 

'দ্নস্পতীনাং -। 

দোষ]. অগস্ত্যঃ. 1" পরারোঁপিতরৃক্ষেভ্যঃ 

পুষ্পাণ্যানীয় যোইচ্য়ে। 'অবিজ্ঞাপা ৮" 
* তিস্তৈব 'নিক্ছলং তন্ত পুজিতৎ॥' শ্ুতদ্- 
-দ্বিজেতরপরৎ। দিভন্তুণৈধঃপুষ্পাণি সর্ববতঃ 
স্ববদাহরেৎ,। ইতি 'যাজ্ঞবন্থ্যাু।.১দেবা- 

. দ্রব্য. কুহ্মমন্তেয়, মনুরব্রবীৎ।-ইতি 
বচনাৎ। গোহয়্যর্থে তৃণমেধাংসি বীকু- 

পুষ্পাণি স্ববদাদদীত 

ফলানি চাপরিরুংহিতানি ॥ ইতি গোতম- 

- বচনাচ্চ ॥ % ,দ্বিজেতরস্য দণ্ডেহিপি | 

- , সুগ্রৎ ব| যদি বা কাষঠঠং পুঙ্গৎ বা যদি ব1 
'কলহৎ4 অপ্রযচ্ছণিগৃহানো। "হস্তচ্ছেদন- 

মর্হতি 1, ইতি প্মতেঃ-| *॥ দেবোপরি 

ধৃত মন্তকোপরি 'ধৃতৎ অধোবস্ত্রধুতৎ 

অন্তর্জলক্ষালি ত্চ - পৃষ্পং'ছুটমিতি হবি 
: ভক্তিনামকে গ্রন্থে ॥ অভিবাদ্যাভিবাদক- 

করন্পুঙ্গৎ শোক্ষণাৎ কর্মমণ্যৎ । ইতি 

কেচিৎ ॥ঞন যাচিতাদিপুষ্পদানস্য নিছ্ষল- 
২1 'বাচিতৎ নিক্ষলং পুষ্পং "ক্রয়- 

ক্রীতঞ্চ নিক্ষল্মিতি বদন্তি ।'%। বামহস্ত- 
 চিতাদিপুজ্পক্ঞাদেয়ত্বং ঘথা | ন পুষ্প 
চ্ছেদনত কার্ধ্যৎ দেবার্ঘং বামহস্ততঃ। মূ 

দদ্যাভানি, .দেবেভ্যঃ সংস্হাপ্য বাম 

-হম্ততঃ ঘ ক্ষ ॥ সমিৎপুস্পাদীনাং স্বয়মাহর- 

" "শীয়ত্বহ ১হারীতশাতাতপো। 1 সমিশুপুঙ্প- . 

কুশাদীনি শ্রাঙ্গণঃ ্বয়মাহরে শৃদ্রোনীতৈঃ 
-. এ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্দ কুর্ববন্ পততাধঃ ঘ কু ঢ 

ক্রয়ে প্রতিশ্রসবমাহ লঙ্গপুরাণৎ 1 
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, পুস্পৈধুর্টপৈশ্চ  নৈবেন্যেরবরক্রয়ক্রিয়া- 
হৃতৈঃ | বীরক্রয়ো বীরবৎ বাকা 
শুন্যেন বিভ্রেতুরুপন্যস্তফূল্যেন ক্রয়ত [রা 
পুষ্পদানপ্রকারে। জ্ঞানমালায়াং ৷ পুষ্পং 

ব1 যদি বা পত্রং ফলং নেউমধোমুখৎ 
পুষ্পাঞ্চলিবিধিং হিত্বা যথোঁশপন্নৎ তথা- 

প্ণিৎ ॥ ক ॥ মধ্যাহক্নানানস্তরং পুষ্পচয়- 

ন্স্য দোষো যথ|। স্নানৎ কৃত্ব! ভূ ঘে 

কেচিৎ পুষ্পহ গৃহুত্তি বৈ দ্বিজাঃ। দেবতা 
কন গৃহুত্ভি ভন্্রীভবতি দারুবৎ ॥ এত 

দ্বিতীয়ন্নানাভিপ্রায়ং ৷ ইতি রত্তাকরঃ ॥ 
ব্যক্তৎ মৎস্যসুক্তে ! ন্বাত! মধ্যাহৃমময়ে 
ন ছিন্দ্যাৎ কুহমৎং নরঃ । তৎপুষ্প- 

স্যার্নে দেবি রবে পরিপচ্যতে ॥ ₹ ॥ 

পুষ্পাভাবে দেয়ানি ঘথ| | বিকুধন্মো 

সরে । গুষ্পাভাবেইপি দেয়নি পত্রাণি 

চ জনার্দনে । পত্রীভাবে জলং দদ্যান্ডেন 

পুণ্যমবাপ্যতে ৪ ক্গ॥ পুর্পদনিযাহাত্যৎ 
যথা । ন র্তৈর্ন শ্থববর্ণেন ন বিভ্তেন চ 

ভূরিণ| | 

পুস্ৈর্জনা্দিনহ 80 % 0 দেবতাবিশেষে 
বর্জনীয়পুষ্পৎ যথা | শাতাতপঃ | 
শিবে বিবর্জয়ে, বুন্দমুন্মত্তখ্। হরে- 
স্তথা | দেবীনামর্কমন্ারৌ সূর্যযন্ত তগর* 
স্তথ। ॥%1 পুষ্পবিশেষাণাং কালিকপধুয 

ধিতত্বং। ভবিষ্যে । পঞ্জানি সিতরক্তানি 

কুমুদান্যুতপলানি চ 1 এষা পধ্যু 
ধিতাশক্ক। কাধ্যা পঞ্চদিনোতরং ॥ কপ 

পুষ্পবিশেষহ্থণপর্যুষিতত্বৎ যথা 1 তুল" 

স্গক্ত্যবি্বানাৎ ন চ পরুযষিতাত্মতা 1 

তথা প্রসাদমায়াতি যথ! 

- পুষ্প 

যোগিনীতন্ত্রে। বিশ্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালা- 

মলকীদলং | কহলারৎ তুলসীঞ্ষেব পদ্ঞ্চ " 

মুশিপুজ্গকহ 1 এতৎ পর্্যফিতং ন স্থাং 

যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং ॥ কলিকাপত্মকং 

প্রস্কউনযোগ্যৎ ! ইত্যেকাদশীতত্বং ৪ 
রাঘবভট্টমতে পুঙ্পবিশেষাণাং কালিক 
পরযযুষিতত্বং যথা | বিস্াপামারগ্াতী- 

তুলদিশমিশতাকেতকীভূ্ঙদূর্বা ' দন্দা' 

ভ্তোজাহিদর্ভা মুনিতিলতগর ্রহ্মকহলার" 

মললী । চম্পাশ্বারাতিকুস্তীদমনমরুবকা 

বিল্বতোহ্হানি শস্তাক্তিংশতত্র্েকার্যাীশো 

নিধি-নিধি-বন্-ভভূ-ষম। ভূয় এবং | 

অন্তার্থ: । শত! শতাবরী। মন্দঃমন্দারঃ। 

অহির্নাগকেশরঃ॥ মুনিরগন্তাঃ | অঙা' 
রাতিঃ করবীরঃ। কুভী পাটলা। বিশ্ব 
মারভ্য অহিপর্ধ্যন্তং গণয়িত্বা দর্ভমারভা 

পুনন্ত্রিৎশদাদি গণয়েও। এতদ্দিনোতরং 

পর্ধ্যধিতানীত্যর্ঘঃ । ইতি পদীর্ধাদর্শ: ৫21 
পু্প্তীড়ায়াং বর্ণনীয়ানি যথা। পুগ' 
চয়নং ১ পুষ্পার্পণে দয়িতাধিতা ২ মাদাও 

গোব্রস্থলনের্য্যা ৪ বক্রো্তিঃ ৫ সন্রমা' 

শ্লেষঃ ৬। ইতি কবিকল্পলতা ॥ ভ্রীরজঃ। 

বিকাশঃ 1 ইতি সেদিনী | ধনদ্ত 

বিমানহ | নেত্ররোগবিশেষঃ। ফুলী ইতি 

ভাষা | ইতি হেচনুঃ ঘ অন্তোষধং 

যথা 1 হরীতকী বচা কুষ্ঠ পিগ্রনী 

মরিচানি চ। বিভীতকস্য সঙ্দা চ শখ 

মাভির্নঃশিলা | সর্বানেতৎ সমং কৃ 
ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েহ প নাশয়েভিদিরৎ 

কশুং পটলান্ঠবুদানি চ। অধিকানি চ 



* প্ঙ্গকা ৪২ ২৪২৭ পূ্পন্ধ 

মাংসানি যণ্ড 'রাতৌ। ন্ পশ্ঠাতি ॥ অপি 
দ্বিবাধিকৎ পুষ্পং মাসেনৈকেন সাধয়েহ। 
ব্িশ্চন্ডরোদয়া নাম নৃণাত ছৃষ্িপ্রসাদনী ॥ 
ইতি চক্রপাণিদত্তঃ 

পুঙ্গাকং (ক্লী) রীতিপুল্পং | ধনদন্য বিমানং । 

নেত্ররোগঃ । রত্রক্কণং। রসাঞুনং। 
লোহকাংস্যৎ1 স্বদাঙ্গারশকটী। ইতি 
মেদিনী 0 কাসীসং । ইতি হেমচন্দ্রঃ এ 

পুষ্গকরণুকং (রী) উজ্জয়ন্যাং শিবস্য 

উদ্যানং | যথ1। মহাকীলস্যোজ্জয়নী 
বিশালাবন্তিকা তথা। তস্য উদ্যান্কং 

, প্রেয়ৎ নামা পুঙ্গকরগুকং ॥ ইতি শব্দু- 

মালা. 

পু্পকরপডিনী (ত্ত্রী) উজ্জয়িনী। যথ। | উজ্জ- 
যিনী স্যাদিশালাবন্তী পুক্পকরপ্তিনী। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ॥ 

পুষ্পকানীনং (ক্লী) পীতবর্ণকামীসং | যথা । 
অথ কালীসং ভম্মবন্মংত্তিকান্রৎ। কামীমং 

 ধৃতুকাসীনং  পাংশুকামীনমিত্যপি ৷ 

তদেব কিঞ্চিৎ পীতস্ত পুস্পকা'সীসম্চ্যতে ॥ 

-কাসীসময়নুষঞ্ তিক্রঞ্চ তুবরৎ তথা। 

বাতশ্লেন্রহরৎ কেশ্যৎ নেত্রযং কগুবিষ- 

প্রণুহ। খুত্র্ন্থাশ্মরীশিত্রলাশনহ পরি- 
কীর্ভিতৎ £ ইতি ভাবপ্রকাশঃ £ তত" 

পর্যায়ং। কহনকছ ৯ নেত্রোষধং ৩1 
ইতি হেমচজ্জ্ই 7 বশুদকৎ ৪ মলীলমং ৫ 

সুশ্বং ৬ বিষ্দৎ ৭ নীলম্বত্তিকা ৮। অন্য 

শুপাঃ। ভিজাহহ 1 ইুভাহহ ॥ নেত্রাময়া 

পুষ্পকীটঃ (পু) ভ্রমরঃ ; ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 
কুহমকমিমাত্রঞ্চ 

পুঙ্গকেতনঃ (পুং )-কামদেবঃ| ইতি হেম ' 
চন্দ্রঃ ॥ ৭ নি 

পুষ্পকেতুঃ ( গুহ) কুহ্মাঞ্তনং | ইত্যমরঃ ঘর: 

পুঙ্পঘাতকঃ (পুং ) বংশঃ ৷ ইতি শবমালা ॥ 
পুষ্পচাপঃ (€ পুং ) কামদেবঃ। ইতি হেম- 

চত্দঃ রা 

পুষ্পচামরঃ ( পুং ) দমমবুক্ষঃ | ইতি ত্রিকাণ্ড- 

শেষঃ ॥ কেতকরৃক্ষঃ1 ইতি শবমালা ॥ 

পুঙ্পদঃ ( পুং ) বৃক্ষঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ঘ পুষ্প- 
দ্াতরি ত্রি॥ 

পুষ্পদন্তঃ ( পু২ ) বাঁয়ুকোণস্দিগ্গজঃ | ইত্য- 
মর ॥ বিদ্যাধরবিশেষঃ । ইতি সেদিনী ৫ 

জিনভেদঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ নাগিভেদঃ। 
ইতি ধরণিঃ ॥ 

পুষ্পদন্তকঃ (পু) গন্ধবরববিশেষঃ | সচ মহিনঃ 
স্তবকর্তা ৷ ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

পুষ্পদ্রবঃ (পুং) পুষ্পরনঃ। তশুপর্য্যাযঃ | 
পুষ্পসারঃ ২ পুষ্পমেদঃ৩ পুঙ্পজঃ ৪ পুষ্প 

নির্যাবকঃ ৫ পুষ্পানুজই ৬ | অসা 

গুণাঃ। শৃবভিত্বহ | স্তহং | কষঘায়ত্বং | 

গোৌল্যহং ৷ দাহভ্রমার্তিবমিমোহমুখাময়ৎ 
তৃষ্ঠান্তিপিত্তকফদোষচিরারোচকনাশিত্বং 

স্রহুং | সন্তর্পণঞ্গঞ্চ | ইতি রাজনির্ঘট: ৪ 
পু্পবস্থা [ নু] (পু) কামদেবঃ । ইত্যনরঃ ৪ 
পুষ্পনিক্ষঃ, (পুহ) ভ্রমরঃ $ ইতি শব্দ- 

চতিহিকা ॥ 

পহহৃৎ। লেপেন পাসাকুষ্ানিনানাহদ্দোষ- | পুষ্পন্থয়ঃ (পুহ ) জমরঃ |. ইতি রানির 
লাশিহঞ্চ | ইত পাজনির্ঘনটঃ ৪ 1 পুষ্পরদপানকর্তরি ত্রি। পুষ্পশবাছেট- 



- রাজ 

1- প্রাহুর্ভবন্তি তাত্যসত 

পুগপরা' হ৪২৮ পুঙ্গরো। 

| ধাতোঃ “কর্তৃরি : খশ্প্রত্যয়নিষ্পনত্বাৎ। তয়া , পরীক্ষকৈরুক্তঃ ॥ ইতি 
ইতি মুগ্ধবোঁধব্যাকিরণং ॥ £- নির্ঘন্টহ | * ॥ তস্যোৎপত্তাদি যথা 

পুষ্পপথঃ (পু) যোনিঃ। নতি তরিকা | 1, সুভ উবাচ.। পতিতা যা -হিমাপ্রো ছি 
শেষ ॥ নি তৃচস্তস্য সুর দ্বিষঃ 

টা (ক্রী) পাটা “ইতি -পুষ্পরাগ! মহাগুণাঃ॥ আপীতপাধুরুচিরঃ 

ভুরিপ্রযোগই ॥ 11, পাষাণ্ঃ পুষ্পরাগসহজ্ঞত্ত] কৌকণ্টকনাম 
পুপফলঃ গং) কপিখঃ | ইত্যমরঃ ॥ হজ স্যাৎ সএব যদি লোহিতাপীতঃ॥ আলো 

ইতি শব্দমালা ॥ হিতস্ত পীতঃ স্বচ্ছঃ কাষায়কঃ সএবোভঃ। 

পুঙ্ননাসঃ.( পুধ) বমন্তঃ ? ইতি রাজনির্ঘট ॥ 
পুজ্পরক্তঃ (পু) দৃধ্যমণিবৃদ্ষঃ ইতি শব্দ- 

* এচক্ড্রিকা॥ * 

পুঙ্পরসঃ (পু) মকরন্দঃ। ইত্যনরঃ ॥ 
পুষ্পরসাহ্বয়ং (লী) মধু। ইতি বাজনির্ঘনঃ॥ 
পু্পরাগঃ (পু) মণিবিশেষঃ। প্ুখরাঁজ ইতি 

- ভাষা ' ত্পর্ধযায়ঃ | মঞ্ুমণিঃ ২ বাচ- 
স্পতিবল্পভঃ ৩। ইতি ভাবগ্রকাশঃ ॥ 

-. শীতঃ ৪. পীতস্ফটিকঃ ৫ পীতরক্তঃ ৬ 
পীতাশ্ম ৭ গুরুরত্রৎ ৮ গীতষণিঃ ৯ পৃষ্প- 

+ স্রাজঃ ১০ 1 অন্ত গুণ! । অস্ত্বহা শীতত্বত! 
। £ বাতনাশিত্বৎ । দীপন্ত্ৃধ্চ ॥%] তন্য ধারণ- 

ও) গণঃ ।এমাযুক্রীপ্রজ্ঞাকারিত্বং ॥ * ॥ তস্য 
1 লক্ষণহ যথা! শুচ্ছায়'পীতগুরুগাত্রশ্থরঙ্গ- 

-* চশুদ্ধৎ স্নিগ্ধপ্চ নিশ্দলমতীব হ্বৃভশীতৎ 

- * ষঃ'পু্পবাগনকলৎ কলয়েদসুদ্য পুষ্ণাতি 

- কীগ্তিমতিশৌর্যনখাযুরর্ান্ ॥ 5 0. তস্য 

- -কুলক্ষণং যথা । কৃষ্ণবিন্দক্কিতং- জক্ষহ 

ধবল মলিন লঘু? বিচ্ছায়ং শর্করাগারং 

পুঙ্পরাগহ সদোষকহ॥ ক ॥ তস্য পরীক্ষা 
লক্ষণে ঘা । স্বষ্টে বিকাশয়েৎ পুষ্পরাথ- 

- লঙ্গিকমাআীয়ং। ন খনু পু্পরাগো জাত্য- 

আনীলশুর্রবর্ণঃ ন্লিগ্ধঃ : সোমালকঃ 
গুণৈঃ ॥ অত্যন্তলোহিতে। যঃ ম এব ধু 
পন্মরাগসৎজ্রঃ স্যাৎ ।. অপি' চেন্ুদীর' 

সংজ্ঞঃ স এব কথিতঃ দ্থুনীলঃ সন 
মূল্যৎ বৈদুধ্্যমণেরিব গদিতং হয রর 
শান্ত্রবিদ! | ধারণফলণ্চ তদ্ৎ কিন্ত 
্্রীণাৎ স্তপ্রদো-ভবতি ॥ ইতি গার 
৭৫ অধ্যায়: ॥ % ॥ প্রকারাস্তরহ। শগগুল 
সমঃ কান্ত! স্বচ্ছভাবন্ত চিকণঃ। পুত" 
ধনদঃ পুণ্য পুষ্পরাগমনির্তঃ॥ দৈ্া 
ধাতুসমু্ুতঃ পুঙ্পরাগমনিধিধা 1. পি 
রাগাকরে কম্চিং কশ্চিার্ে্গলা" 
করে॥ ঈনৎপীতচ্ছবিচ্ছায়া গং কাপ্ডা 
ননোহরং। পুষ্পরাগমিতি প্রো রর 

সোমমহীভুজা। ॥ ভ্রচ্মাদিজাতি 
তদ্বিভ্তেয়ং চতুর্ধিিধং ॥ ছায়া পর 
তশ্য সিতা পী্তা সিভাষিতা ॥ ইতি ঘুরি 
কল্প হর ॥ রঃ 

ুষ্রেধুঃ (খুং) পরাগ) ইতি পয 
বলীঘ: 

পুজ্পরোচনঃ পে নাগকেশরঃ তি পরি 
শেষঃ ৪ -. নাস ্ 



পুশ ২৪২৯ পুষ্পাঁব 
পুঙ্গলাবঃ (পুং) মালাকারঃ| ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ 

পুষ্পলাবী (পুং) মালাকারঃ। ইতি হ্ম- 
চক্র ॥ 

পঙ্গলিট [হ] (পুং) অমর: । ইত্যমরঃ ॥ 
পুষ্পবতী (স্ত্রী) রজন্বলা ॥ ইত্যমরঃ [ পুষ্প- 

1 বিশিক্টে ত্রি॥ 

পু্পবন্তো (পুং) একয়োক্ত্যা চন্দ্সূর্যো।। 
ইতামরঃ ৪ একয়া উক্ত? অপৃথযচনেন 
চন্দ্রাকে পুঙ্পবচ্ছন্দবাচ্যে। ন তু পুষ্প- 
বানিন্দুঃ সূর্য্যে! বেত্যভিধীয়তে | সাগ্রে। 

একয়োজ্্যেতি ভিন্নপ্রয়োগেনৈবেত্যর্থ। 
অতএব দ্বার্থকত্বাৎ সদা দ্বিবচনমিত্যর্থঃ 

পুঙ্পহ বিকাশম্তদেঘাগাদ্ভূঃ 1 পুষ্পবস্ত- 
শন্দোহদন্তো ূঢ়োইপি ক্বিশশিনে। পুষ্প 
বন্তাখ্যাবিতি নামমাল!। ইতি তট্টাকায়াং 
ভর্তঃ ॥ 

পু্গবাটী (ত্র) পুষ্পোদ্যানহ ॥ ফুলবাগান 
র ভাষ।। ঘথ।। বাটা পুষ্পাঁদক্ষাচ্চাসে৷ 
্ুড্রারানঃ প্রসেবিকা ॥ ইতি হেম- 

্ উঃ ঢু ূ 

বুষ্পবাহন্ঃ (পুহ) প্ুকররাজঃ যথা । বাজ 

যখোত্রঞ্চ পুনরকরোৎ পুজ্পবাহনঃ | 
বিদৃতিছাদ শিং কৃহ। স গতঃ পরহাং 
গাতিহ £ ইতি, ৮ 

পুপশকটা (ভা) আকাশবামি | যথা । 
চিত্রোক্িঃ পুশাশকলী দৈবপ্রশ্ব উপ- 

শআ্ুতিঃ1 ইতি ভ্রিকাণশেষঃ ৪ 

পুষ্পশরঃ (পুহ) বদরঃ। বেহনেযুদ্শনাহ ॥ 
পুদ্পশরালনঃ পু) কন্দর্প। পপহদনাির 

সি 

পুষ্পশৃন্তঃ (পুং) উদ্ুত্ঘরঃ | ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ £ 
কুহ্ুমরহিতে ভরি ॥ 

পুষ্পসময়ঃ (পু) বসন্তঃ ইত্যমরঃ.] 

পুঙ্পনারঃ (পুং ) পুষ্পদ্রবঃ | ইতি বরাঁজ- 

নির্ঘন্টঃ 

পুষ্পসৌরভা (ভ্ত্রী) কলিকারীবৃক্ষঃ | ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ 

পুপ্পন্বেদঃ (পুহ) পুষ্পদ্রবঃ। ইতি রাজ- 

নির্ধনটঃ ॥ 

পুষ্পহাস! (রী) রজন্বলা। ইতি শবরত্রাবলী 

পুদ্পহীনা (ত্ত্রী) উড়ুম্বরবৃক্ষঃ॥ ইতি শব্দ" 

চক্দড্রিক! ৫ নিলা, রজঃশৃন্যা । ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পুষ্প ভ্ী) কর্ণপুরী। ভাগদপুর ইতি ভাষা 

তহুপধ্যায়ঃ। চম্পা ২ মালিনী ৩। ইতি 

ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

পুজ্লাভীবঃ (পুং) বালাকারহ | ইতি হেচন্দ্রঃ ॥ 

পুষ্গাজীবী [ন্] পং) মালাকারঃ1 ইতি জটা: 

ধরঃ 
পুষ্াঞছনং (লী) অগরনজেদঃ। তৎপব্যায়ঃ | 

পুঙ্পকেতু ২ কৌহস্তং ৩ বুহ্থমাগ্তনৎ ৪ 
রীতিকৎ € রীতিপুষ্পৎ ৬ পৌঁপকৎ ৭ 
তন্য গুগাঃ | হিনহং | পিভহিকাত্রনাহ" 
ভিরারাগিরিসিিলিরর 1 ইতি 

রজনির্ধন্টঃ ॥ 
পু্সাগলিঃ পেত) কুহ্মান্গলিঃ পনি 1 

যথা পঞ্চ গগন গত পরিবারার্চন" 

পরে । ইতি তক্জুলারদতছ্টঃ ॥ 

পুষ্পাবচাহী [নু] পে) নালাকার:। ইতি 

হেদচহুঃ £ 
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পুঙ্গাসবৎ (ক্লী ) মধু। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

পুষ্পান্রঃ (পুং ) কন্দর্প;। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ ' [২ 

পুষ্পীহা স্ত্রী) শতপুষ্পা! । ইতি রাঁজনিরঘনটঃ | 

পুগ্গিকা (ত্ত্রী) দস্তমলং । ইতি হারাবলী ॥ 

লিঙ্গমলং । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ অধ্যায়ান্তে 

তত্প্রতিপাঁদিতোক্িঃ ॥ 

পুপ্পিতঃ (ত্রি) জাতপুষ্পঃ| পুষ্পবিশিক্টঃ । 
কুন্থমিতঃ। যথা । একেনাপি সুরৃক্ষেণ 

পুষ্পিতেন স্ুগন্ধিনা ॥ বাঁসিতৎ তদ্বনং 

সর্ব স্থুগুজেণ কুলহ যথখ। ॥ ইতি 

- চাঁণক্যঃ ॥ 

পুষ্পিতাগ্া। ত্র) ছন্দোবিশেষঃ। তন্ত লক্ষণং 

.অযুজি নখুগরেফতে। বকারে যুজিচ নজৌ। 

-জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা॥ উদাহরণং । কর 
কিমলয়শোভয়া বিভান্তী কুচফলভার- 

বিনভ্রদ্হ্যগ্রিঃ। শ্মিতরুচিরবিলাসপুদ্পি- 
তাঞ্রা ভ্রজঘুবতিত্রততী হরেওুদেহভূৎ ॥ 

ইতি ছন্দোনগ্জরী ॥ 

পুষ্পেষুঃ (পু) কামদেবঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পুষ্যঃ (গুহ) অশ্িন্যাদিনগুবিংশতিনক্ষত্রান্ত- 
শতান্টমনক্ষাত্রহ তু বাঁণাকারৈকতারা- 

তকহ। ইতি জ্যোতিষং ঘ তৎপর্ধযায়হ। 
স্ধ্যঃ ২ তিম্যহ ৩। ইত্যমরঃ ॥ পুয্যঃ৪। 

ইতি ভরতঃ ॥ তত্য স্বরূপ ঘথ£1 বাল- 

. গ্রীঠকঠিলীরলঃশ্রতে মধ্যমাশ্রিতবিহায়নে 

গুরো। ॥ তৌলিকাঁ পুবভশাবলোচনে 
লোচনুভ্রিকুনিতাগতাহ কলাঃ ই হা৫২। 

ইতি কাজিদসিরুতরাতিলঘনিকপণহ গে 
তত্র জতেষ্য ফলহ। শ্রস্দগাত্রঃ পিহা 

মাতৃভক্তঃ্ স্ধর্ধাযুজ্জোহভিনয়াভিযু্ঃ) . 

ভবেন্মনুষ্যঃ খলু পুপ্যজন্মা সম্মানচামী' 

ক্রবাহনাচ্যং.. ইতি. কোটীগ্রধীপঃ ॥ 
তন্নক্ষত্রে গঙ্গান্নীনফলৎ যথ! | সংক্রান্তি 

ব্যতীপাঁতে গ্রহণে চন্দরসূধ্যয়োঃ ॥ পুতে 

স্মাত্ব! ভু জাহব্যাং কুলকোটীঃ যমুদ্ধবেহ! 

ইতি ব্রন্ষাগুপুরাণহ ॥ * | পৌমমাা। 

. কলিষুগঃ। ইতি দেদিনী ॥ 
পুষ্যরথঃ (পুং) ঘৎ চক্রযানং ুদধার্থং ন 

ভবতি কিন্তু যা্রোৎসবাদৌ সং ৩৮ 

পর্ধ্যায়ঃ | চক্রঘানহ ২। ইত্যমরঃ॥ 

পুষ্যলকঃ দহ) গম্ধঘগঃ | ক্ষপণকঃ | কীল!। 

ইতি মেদিনী ॥ 

ুমযানং (রর) গুয্যাভিযেকঃ তত বিধি 
বা । উর উবাচ শু রাজন্ রাম 
পুষ্যন্নীনবিধিক্রম | যেন বিলাতমারে? 

বিস্যা নশখান্তি সন্ততং ॥ পৌয়ে গুদে 
চক্দ্রে পুধ্যক্লানহ নৃপস্চরেৎ। সৌলগ 

কল্যাণকরং ভুর্ভিক্ষমরকাপহহ বিদ্যা 

ছুউকরণে ব্যতীপাতে চ বৈধতো। টি 

শুলে হর্দখাদৌ যোগে যদি ন লাহে । 
তৃতীয়া যুক্তপুত্যর্ষৎ রবিসৌরিবুজেহনি। 

তদা সসস্তদোষাণাং ততলানিং ঠ্ 

কারক ছ শ্রহদোষাশ্চ জাতে তে 
রাঁজ্যেবু চেতয়ঃ | তদ! হযরত 

বুর্য্যন্মানাস্তবেহপি হু £ ইস ঠা 

শান্তিরুদ্দি্ট গুরুবে পুরা 1 ০ 

সর্দরদেহানাহ শা্তারক ভগহণতে £ 5? 
তুছকেশাস্িবহীকাবেশাদিতর্কিকে £ 

র্তেত £ 
শর্করার্সিভম্্াদিদোবেণ পরিণত 



পুব্যন্সা ২ই৩১৯, 

কাকোলুকককহৈশ্চ কাকোলৈগৃধশ্যেন- 
“কৈ ॥ বর্জিতে কণ্টকিবনবিভীতকবিব- 

র্জিতে-| শিগুশ্লেরাতকাভ্যাঞ্চ জলৌকা- 
দ্যৈিবর্জিভে" । স্থস্থানে চম্পকীশোক- 

বকুলাদিবিভূষিতে ॥ হসকারগুবাকীর্ণে 
-সরস্তীরেহথবা শুচৌ। পুধ্যক্ানায় নৃপন্ডি- 
গৃহীয়াৎ স্থানমুভমহ 1 % ] ততঃ .পুরোঁ 

ছিতো। রাজা নাঁনাবাদিত্রনিংস্বনৈঃ | 
». প্রদোষসময়ে গচ্ছেতৎ স্থানং পুর্ববাঁসরে 

. তন্ত স্থানস্য কৌবের্ধ্যাৎ দিশি স্থিত 
পুরোহিতঃ। হগন্ধচন্দনৈঃ পাঁনৈহ পুরা" 
,দ্যধিবাসিতৈঃ 1 গোরোচনাভিঃ সিদধার্থৈ- 

, প্রক্ষতৈশ্চ ফলাদিভিঃ | গ্রন্বদারেত্যাদি- 
ভিন্ত সান্্ৈঃ সর্ববাধিবাসিকৈঃ | অধিবাস্য 
ভু তৎ.স্থানং পুজয়েভত্র দেবতাঃ ॥ 

, শীণেশহ কেশবৎ শক্রুৎ ব্রহ্গাণঞ্চাপি 

, শঙ্করৎ | উময়! সহিত দেব সর্ববাশ্চ 
-, গণদেবতাঃ। মাতৃশ্চ পুজয়েত্তত্র বৃুপতিঃ 

সপুরোহিতঃ ॥ যঙগলান্ সকলান্ কৃত 

" নানানৈবেদ্যসঞ্চয়ং । প্রদদ্যাৎ পারসং 
,ম্বাছ ফল মৌদকযাঁব্কী। ॥ অধিবাস্ত তু 

ত স্থালৎ দৃর্ববাসিন্ধার্থকাক্ষতৈঃ। তস্মাহ 
স্থানাভু ভূতামিঃসারয়েন্ন্রমীরয়ন্ [ অপ- 
সর্পন্থ তে ভূতা। যে ভূতা ভূঁমিপানকাঃ । 
ভূতানামবিরোধেন স্ীনমেতৎ করোদ্যহহা 

ততঃ করেই পুঁটারুত্য অন্দ্রেণীলেন পার্ধিবঃ। 
আবাহযেদিমান্দেবান্ পুঙ্যান্ পুধ্যাভি- 

যেকতঃ 1 আগ্রচ্ছন্ত্ হবরাঃ সর্বেবে যেহত্র 
পৃজীভিলীষিণঃ 1] দিশোহভিপালকাঃ 

, সর্ব যে-চান্সেইপ্যইশভাখিনঃ । ততঃ 

+ 

পুষ্পাঞ্জিলিৎ দ্ধ! পুনর্মন্্ুৎ পঠেদিযহ ॥ 
অদ্য ভিষ্ঠন্ত বিবুধাঃ স্থানযাসাদ্য মাকথ 
শ্বঃ পুজাং প্রাপ্য বাতারো ,দত্বা শান্তিং 
মহীভূজে ॥ তত্র তাং নৃপতী রান্রিং 
ময়েভু সপুবোহিতঃ। স্বপ্রে শুভাশুভৎ 
বিদ্যান্ুপত্ত . সপুরোহিতঃ ॥ *% ॥ কৃত! 

পৃজান্ত দেবানাং রান্রো। স্থানে নৃপঃ 
স্বপেৎ 1 শুভাগুভফলং স্বপ্নে জ্বেয়ং 
দোষভরসন্মতে ॥ দুব্গ্রদর্শনৎ চে 

স্যাভদা পুষ্যাভিষেচনে । হোম চতুঃ" 
শত কৃর্য্যাদ্দ্যাধাপি গবাং শতং ॥ গো- 

বাজিকুঞ্জরাপাঞ্চ প্রাসাদস্ গিরেন্তরোঃ | 

আরোহণং ওভকরং রাজ্যভ্রীবৃদ্ধিকারকং॥ 
দখিদেবন্নবর্ণানাঁং ভূজগন্য চ দর্শন £ 
বীণাদুর্ববাক্ষতফলপুষ্পচ্ছদরিলেপনং ॥ 
শিতাঁংশুচ্ছাত্রশঙ্যানাং পদ্মস্য হ্ৃহদাং 

তথা । লাভঃ ক্ষয়করং শব্দোবলঙ্কারহ্য 

ভূভৃতঃ [ দর্শনিথ্োোেপরাগন্য নিগড়েনাস্য 
বন্ধনং | মাঁংসন্য ভোৌজনঞৈব পর্ববতক্য 

বিবর্তনৎ ॥ নাভিনধ্যে তর্ূৎপতির্ৃতৎ 

প্রত্যন্থরোদনং। অগ্রম্যাগমনৎ কুপপহ্- 

গর্ভীবতীর্ণতা ঢ পর্বতস্য তথা নদ্যা, 
প্রোতারঃ শক্রকর্তনহং। ব্বপুভ্রমরণধৈৈব 
পানং কধিরমদ্যযোঃ ॥ ভোজন পায়স- 

স্যাপি মনুষ্যারোহণৎ তথা । কল্যাণহৃখ- 

ৌভাগ্যবাজ্যশক্রক্ষয়াহভ্তথা । এতে 
্প্রাশ্চ কুর্ধন্তি নৃপস্য, নৃপসতম ॥ 
228৮ 
নৃত্যৎ গীতহ তথা হাব্য প্রাঠশচাপ্যগুভ 
প্রদহ £ রভবন্ত্রপরীধািং -ব্রজঙাল্যানু ০্শ্রে 



পুষ্যন। ২৪৩২ গুষ্যন্না 

বরঞ্জনং | রক্তাৎ কৃষ্ণ স্ত্িয়খেব কাময়ন্ 

মৃত্যুমাপুয়াৎ ॥ কুপীন্তরে প্রবেশশ্চ 

দক্ষিণাশাগতিত্তথা | পক্ষে নিমজ্জনং 

সানৎ ভার্ধ্যাপুত্রবিনাশনৎ ॥ নাভে। যস্য 
ভবে স্বপ্মে তরূৎপত্ভিনৃ্পদ্য চ | 
আদায় গর্তনাড়ীন্ত শকুনো। যাঁতি খং 

 -দ্রেতহ। স্ তু বাজ্যান্তরৎ শ্রাপ্য মহা" 
কল্যাণমাগুয়াহ ॥%॥ দীর্ঘ, বিংশতি- 

হ্তত্ত হস্তযোড়শবিস্তৃতহ ৷ কুর্ধ্যাভু লক্ষ- 

ণোপেতং যজ্ঞমগ্ুলমুত্তমৎ ॥ ততোইপরে- 

-হহ্ছি পুর্বান্ছে মাতৃণাং পুজনঞ্চরেৎ। 

কুড্যলগ্নাং বনোর্ধারাৎ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তখৈব 
চ॥ চন্দনাগুরুকত্তুরীধূপকপূরচূর্ণ কৈঃ। 

সম্পুজ্য নগুলস্থানৎ তন্মিন্ হৌহ শ্তবে 
নমঃ ॥ অন্্রায় ছৎ ফড়িত্যেবং লিখেন্মান্তর- 

য়ং বুধঃ ॥ সন্ত্রবিন্মগুলভ্রশ্চ সৃত্রৈঃ 
কম্বলসম্ভবৈঃ ॥ কৌষেয়ৈর্ব্ব। স্বস্তিকাখ্যং 
প্রথনৎ নগুলৎ লিখে । চতুহ্তপ্রাণস্ত 
মগ্ডলং বিলিখেভতঃ 1 হস্তপ্রমাণং 

পন্নস্য মগডলম্য প্রকীর্তিতৎ | ছারাণি 

সার্ঘহত্তানি কর্মিকাতেশরোচ্্বলং পিতং 
রক্তঞ্চ পীতঞ্ কুষ্ঃহ হরিতমেব চ। শ্বালি- 

চূর্স্ত কৌহান্তৈহ্ারিদ্রৈহ্যরিদুন্তবৈঃ 1 
কুধ্যাত্রথাঞ্জনৈশ্ঠূর্ণে রাজ্জা সশুলবদ্ধয়ে । 
পদ্মাভতঃ সমারভ্য নালা পশ্চিম- 

থামিনীহ ঘ পশ্চিসদ্থারসধ্যেন শতহন্তাং 
বিনিদ্দিশেহ । প্রত্যেকদারমধ্যে তু পন্ম- 

". কৈবাপত্রকৎ £ কুর্ধযামগুলভাগে তু 

ছর্পেরেধ পৃথক পৃথক্॥ ছর্পৈন্ত নগুলহ 
হ্কুমা সুত্রাণুৎসারগ়েভতহ ॥. উহদাধ্য 

সুত্রং প্রথনং মণ্ডলং পুজয়েভ্তঃ। ভবনায় 

নম ইতি ততে! হস্তৎ বিযোজয়েং £ 

সব্যাবলম্বহস্তস্ত রজঃপাতৎ সমারভেং। 

মধ্যমানামিকাঙ্গষ্ঠৈরুপরিষ্টাদ্বথেচ্ছা ॥ 

অধোদুখাগুলিং কৃত! পাতয়েৎ হবিচন্বণণ 

সমরেখা তু কর্তব্যা বিচ্ছিন্ন পুর্বর্জিরা। 

অনগুষ্ঠপর্বনৈপুণ্যাৎ সম! কার্ধ্যা বিভা 
নত! ॥ঞা সংসক্তৎ বিষম সুলং বিচি 

কৃশরারৃতৎ | পধ্যত্তমর্শিতহ হ্বমালিখের 

কদাচন ॥ সংসক্তে কলহং বিদধাদুর্ঘরেধে 

ভু বিগ্রহ । অতিস্থুলে ভবেছযা নিপা 

পীড়া বিমিশ্রিতে | বিন্দুভির্যমাগোতি 

শক্রপক্ষান্গ সংশয়ঃ। ক্ৃশায়াং চার্ঘহানি 

সযাচ্ছিননায়াং মরণং প্রাবং | বিয়োগো বা 

ভবেভস্য ইইজরব্যসতম্য বা ॥ অরথিা 

লিখেদ্যন্ত মগ্ডলব্ত যথেচ্ছয়া। মর্বগেষ' 

নবাপ্রোতি যে দোঁাঃ পুর্দিভাধিতাঃ॥ ০ 

সিতসর্বপদূর্বাঢ্যা রেখা: কার্যাঃ প্র 

ণতঃ॥ বিমল বিজয়ং ভগ্রং বিনানং 

শুভদহ শিবহ ॥ বর্ধনানঞ দেবগ্চ রতাধাং 

কামদায়কৎ ।*রুচকং স্বস্তিকাখাথ' ছাপ 

শৈতে তু মগুলাঃ। বগাদ্থানহ হা 

বজ্ঞহ যোজনীয়া বিচক্ষণৈত ৪ ৪1 

সাগরে নধ্যমানে তু পীদৃার্থ, গর 

জরৈঃ | পীযুবধারপার্ধায় নির্দিতা বিগ 
কর্মণা £ কলাং কলান্ত দেবানামদি়া 

তে পৃথস পৃথকৃ। বতঃ কৃতান কলম 

স্রতন্তে পরিকীর্ভিতাঃ £ 5 ৪ লি 

কলসাঃ প্রোন্তা লমহক্ঞানিবোহর ॥ 
রে হা থা 

গাহোপগোকইো অক্রহো অহুহশ্চ 2? 



পবা 
০৯ শর 

হ৪৩৩ পুব্যস্া 
পরঃ ॥ মনোহা ত্বষিভদ্রশ্চ বিরুজন্তনু-. 
শোষকঃ | ইন্দ্রিযন্োহথ বিজয়ো নবমঃ 
পরিকী্তিতঃ ॥ তেষামেব ক্রমান্ুপ, নব 
নামানি যানি তু। %। শৃণু তান্যপরাণ্যেব 

» শ্ান্তিদামি সদৈবহি ॥ ক্ষিতীন্দ্রঃ প্রথমঃ 

প্রোক্ধে। দ্বিতীয়ো৷ জলসম্ভবঃ | - পব- 

নানী ততো ছে ভু যজমানস্ততঃ পূরঃ ॥ 
কোযসভ্তবনামা তু ষষ্ঠঃ ম পরিকীত্তিতঃ | |. 
ন্যেমন্ত সপ্তম প্রোক্তশ্চাদিত্যস্ত তথা- 

স্টমঃ॥ বিজয়ো নাম কলনো! যোইসে। 
নবম উচ্যতে। ল তুপঞ্মুখঃ প্রোক্তো 
মহাদেবশ্বরূপধুক্॥ ঘটস্য পঞ্চবতেু পঞ্চ, 

বন্তুঃ বয়স্তথাণ যথাকাষ্ঠাস্থিতঃ সম্যক্ 
বামদেবাঁদিনমত ! মগ্লম্ত চ পদ্মান্তঃ 

পঞ্চবন্তুং ঘটং ন্যাসেৎ ॥ ক্ষিতীন্দ্রুং 

পূর্ববতো ন্যেন্ত প্রশ্চিমে জলমস্তবং 

বাঘব্যে বায়বং ন্যন্ত আযরেয়ে হাগি- 

সস্তবহ ৪ নৈধ্ত্যাৎ যজমানত্ত এশান্যাঁং 

কোধসম্তভবৎ | সোমমুত্তরতো ন্যস্ত সৌবং 

দক্ষিণতো হ্যসেৎ ॥ * [ ন্যটস্যব কলমাঁৎ- 

শ্চৈব তেবু চৈতান্ বিচিন্তয়েৎ | কল- 
» সালাহ মুখে ত্রহ্ধা আীবায়াৎ শহ্করঃ 

শ্থিতঃ॥ মুলে তু মংস্থিতো বিষুর্যধ্যে 

মাতৃগণাঃ স্থিতাঃ। দিকৃপালা দেবতাঃ 

সর্বনা বেউয়ন্তি দিশো! দশ ॥ কুক্ষে৷ তু 
সাগরাঃ সপ্ত সপ্তহীপাশ্চ সংস্থিতাং। 

নক্ষত্রাণি গ্রহীঃ সর্ধেবে তখৈব কুলু- 
পর্বতাঃ] গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ বর্বব! বেদা- 

শ্চন্বার এব চ। কলমেমু স্থিতাং দর্বের 

তেষু তানপি চিন্তয়েহ [ ক ৫ রত্রানি সর্বব- 
১৩৩ প্র 

বীজানি পুষ্পাথি চ কলানি চ। বজ 

মৌভিকবৈদূ্্যমহাপদেন্্রস্ফাটিকৈঃ ॥ 
সর্ববধানময়ৎ বিন্বং নাগবোড়্ম্বরং তথা। " 
বীজপুরকজন্বীরকা শ্ীরাভ্রতিদাঁড়িমান্ ॥ 
যবং শালিঞ্চ নীবারৎ গোধুমৎ সিত- 

সর্ষপং | কুস্কুমাগুরুকম্ুরীমদনং রোঁচনং 
তথা ॥ চন্দনঞ্চ তখা মাংসীমেলা কুষ্ঠ 
তখৈব চ 1 কর্পুরং পত্রচণ্ডধজলং নির্ধান- 
কাদ্ছুদৎ ॥ শৈলেয়ং বদর জাতীপত্রপুষ্ণে 
তখৈব চ। কাঁলশাকৎ তথ পৃকাদেবী 
পুর্ণকমেব চ॥ বচাৎ ধাত্রীং সমন্লিষ্ঠাং 

ভুকুক্কৎ যন্গুলাউকং । দুর্ববাৎ মোহনিকাং 
ভদ্রাং শতমুলীৎ শতাবরীৎ ॥ পর্ণানাং 
সবলাৎ ক্ষুদ্রাৎ সহদেবাৎ গজাহ্রয়।ং | 

পুর্ণকোষাৎ নিতাং পাঠাহ গুগ্তাৎ শিরসি- 
কানলো ॥ ব্যামক গজদস্ত্* শতপুষ্পাং 
পুনর্নবাং | ত্রাঙ্গীৎ দেবীং শিবাং রুদ্রোৎ 

সর্ববসন্ধানিকাং ত্বথা। সমাহৃত্য শুভ, 

নেতান্ কলসেবু নিধাপয়েং ॥ঞ্%া কলসম্ত 

যথাদেশং বিধিং শভ্ভুং গদাঁধরৎ যথধ- 
ক্রমৎ পৃজয়িত্বা শস্তুং মুখ্যতয়া জে ॥ 

প্রাসাদেন তু মন্দ্রেণ শল্তুতভ্রেণ শহরহ 

প্রথমহ পুজয়েন্সধ্যে নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ 
দিকৃপালানাং ঘটেঘেব দিকপালানপি 
পুজয়েছ | পূর্করং বহিংস্থাপিতেফু গ্রহাণাং 

৭ কলসেষু চ। নবগ্রহান্ পুজয়েতু মাতৃ- 
মীভুধটেযুচ।৷ সর্ধেধে দেবা ঘটে পৃজ্যা 
ঘটন্ডেষাহ পৃথক্ পৃথক্। নবৈব তত্র 
পুর্ববোক্কাঃ সদা লুখাতমা হৃপ গক্॥ 

ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যেশ্চ ' পেয়ৈশ্চ পুপ্পৈর্নানা 



পুষ্যন্না ২৪৩৪ রর 
বিধৈঃ ফলৈ। যাবকৈঃ. পায়সৈশ্চাপি 
যথাসন্তবযোজিতৈঃ। পুষ্যন্নানায় নৃপতিঃ 
পুজয়ে সকলান্ হুরান্॥ 1 দক্ষিণে 

-মগ্ুলস্যাথ কুণুৎ নির্দায় পায়সৈঃ! 
সমিভ্তিঃ শালিসিদ্বার্থৈর্ঘ তৈদুর্বা্ষতৈ- 
স্তথ/॥ কেবলৈশ্চ তখৈবাজ্যৈ পৃজয়েৎ 

. সকলান্ স্থরান্॥ হোমান্তে তোষয়েদৃ- 

বৃদ্বৈনৃপিহ সাদ্ধৎ পুরোহিতহ ॥ হোমাস্তে 
মগ্ডলোদীচ্যাৎ বেদিকায়াং সপটউকং। 
রোচনাখ্যমলঙ্কারান্ তথ। সূর্ববানিযোজ- 

য়ে ॥ বৃদ্ধা হস্কুলমন্থুষ্ঠৎ দ্ির্দশাসুলয়া- 
বধি। বৃভৎ বা চতুরআং বা পদ্মকত্রিক- 

সংহিভৎ | রত্বেশান্ পদ্মমধ্যে তু গো- 
স্বস্তিকবিনায়কৈঃ। স্ীঃ শ্রীবৃক্ষো বরারোহ! 
স্বামী দেবী শুভান্বিতা। রত্বেঃ সর্ববৈ- 
রলঙ্কারৈই পষ্টহ কার্ধ্য দ্বিহস্তকং | হস্ত- 
বিস্তারমুচ্ছায়ং বর্তব্যত্ত দশাঙ্গুলং ॥ 

আনার্থং সা্ঘহস্তত্ত পষ্টং বৃতাসনান্থিতং1 
শষ্য! চতুর্থণ। দীর্ঘ। ধনুর্ানম্ত পীঠকং ॥ 
গ্জনিংহকৃতাটোপৎ হেমরত্ববিভূষিতৎ ॥ 

'সিংহাখ্যৎ সাপ্ধবিস্তারান্দগুাসনমথাপি ব1 ৪ 

ব্যাস্রচিত্রকপ্টৈর্”ং উপধানানি কার- 

হু । অন্যৈ্ব৷ দিশ্রিতৈশ্চর্্ুতুলক- 
পুরিতান্ ৷ শব্য। দৈর্ধ্যাদ্কবিস্তীর্ণ। চতুর 
সুলক্ষণা 1 বিতভ্তযধিকনিচ্ছন্তি হৃপস্য 'রু- 

বিদ্যয়। ) অর্ধচন্দ্রসমং কুর্ধ্যাদাসনহ চতভু- 
রক । উপধানানি শব্যায়াঃ কর্ণীদিহুল- 
দেশতঃ দ ফোঁড়শৈবাত্র কার্ধ্যানি বর্ণচিত্র- 
সুভানি চ।॥ ঘানৎ সিংহাননৎ পষ্টৎ 

শয্যোপকরণাদিকহ £ লাত্জো হৃতনযোগ্যহ 

তদ্বেদ্যা উত্তরতো! ন্যসেং! তেযান্ত 

পশ্চিমে স্বর্ণরত্ৌঘনিচিতে বরে | গর্যাহে 

যজ্দার্ব্বোঘনির্দিতে মহদাস্তরে। উর্ধা 

চ্ছাদনসংযুক্তে চর্মারভ্যা চতুহয়ং ॥ 

ববষভদ্য তথোর্ণায়াঃ সিংহশাদুলিয়োরণি। 

পাঁদপীঠে র্ধুতে পাদাবারোপ্য পার্ধিব! 

তম্মিন্ পর্ধাস্কপৃষ্ঠন্ছে চর্মগুচতুউয়ে। 

নানালঙ্কারভূষাঢ্যং নৃপতিং রদ্রমালিনং॥ 

স্বাপয়েদ্বাঙ্গণৈঃ সার্দং রাজানং হু 

সঙ্গতং | সম্বীতকম্বলৎ কৃষঃৎ ররববনাং 

শোভিতং ॥ কলমৈর্ববলিপুষ্পাটৈঃ শান 

চূরৈশ্চ স্নাপয়েৎ॥ অফট। যোড়শ বিংশ 

শতমষ্টাধিকঞ্চ বা । কলসানাং সমাখ্যাতা 

অধিকস্যেভিরোত্তরং ॥ জয়বন্যাগদৈ 

নৈর্ম্লোখৈশ্চ শান্তবৈঃ| বৈফটৈরধ 

দিক্পালৈগ্হমান্রৈশ্চ নাতৃকৈঃ ৪ আানং 

তেজঃ সমুদ্দিউমাজ্যহ পাপহরং গর€। 

আজ্যং ন্থরাধামাহারমাজ্যে লোক; এ রি" 

ভিতাঃ ॥ ভৌমান্তনীক্ষং দিব্য বাঘ 

কম্মযমাগতহ | সর্বাহ তদাজ্যসহশত 

প্রণাশমুপগচ্ছতু £ ততোহপনীয় গাতাছু 

কন্বলং বন্ত্রষেব চ। কলসৈঃ দাপযেছু?ং 

পুম্যন্ানার্ঘপুরিতৈঃ | এভিফোে 

তত্বতন্বার্থবাধকৈঃ ॥ € ৫ সুরাবাদজি 

ধিঞ্চন্ত যে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনাঃ রঙা 

বিহুঃ্চ ক্ুজ্ুশ্চ সাধ্যাশ্চ মমরূলাণাঃ 

আদিত্যা বসবো রুদ্র! আহিনেসে হি 

থক জদিতির্দেকনাত চ খ্বাহা লা 

সরন্থতী £ কীভিলিনীর্রতিও এষ দিন 

বালী বুহুত্তথা | দিততিশ্চ হরণ [৩৪ 



পুব্যনগা ২৪৩৫ পুষ্যাা - 
বিনতা কত্ররেব চ ॥ দেবপত্থ্যম্চ যাঃ 

প্রোক্তা দেবমীতর এব চ। সর্ববান্তী- 

মভিধিষ্ষন্ত সর্ব চীগ্দরসাঁৎ গণাহ ৪ নঙ্ষা 

তরাণি মুহূর্তীন্চ পঞ্ষাহোরাত্রপন্ধয়ঃ। সম্বৎ- 
- অরো! দিবা রাত্রিঃ কলা; কাঠা ক্ষণা 

“ লবাঃ॥' সব্ধে ত্বামভিষিকস্ত কালস্যাবয়- 

“বাশ্চ যে ॥ বৈমানিরাঃ হুরগণাঃ মনবঃ 

আগরৈঃ সহ! সরিতশ্চ মহানাগ! যক্ষাঃ 
" কিংপুক্রুষাস্তথা ॥ বৈখানসা মহাভাগ! 

দ্বিজ৷ বৈহাঁয়সাস্তথা । সপ্তর্যয়ঃ সদারাশ্চ 
জ্বন্থানানি যানি তু ॥ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ 

- পুলস্তযো ভূুরঙ্গিরাঃ। ত্রতুঃ সনৎকুমার- 
শ্চসনকোহ্থ দনন্দকঃ॥ সনাতনশ্চ দক্ষশ্চ 
জৈ্বীবব্যোহথ নন্দনঃ। একতশ্চ দ্বিত- 
শ্চৈব ভ্রিতো জাবালিকাশ্যপৌ৷ ॥ ছূর্বাসা 

" ছুখিনীত্চ বণুঃ কাত্যায়নন্তখা। মার্ক- 
গেয়ো দীর্ঘতপাঃ শুনঃশেফে। বিদুরথঃ ॥ 

উর্ববঃ সন্বর্তকশ্চৈব চ্যবনোইত্রিঃ পরাশরঃ! 
দ্বৈপায়নো! যবজ্রীতো দেবরাতঃ সহা- 

লুলঃ ॥ এতে চান্যে চ বহবে! দেবব্রত- 

পরায়ণঃ ॥ সশিষ্যান্তেইভিযিঞ্চন্তক স- 

দ্রারাম্চ তপোধনাঃ ॥ পর্ববতান্তরবে নদ্যঃ 

পুণ্যান্তায়তনানি চ। প্রজাপতিঃ ক্ষিতি- 

শ্চৈব গাবে বিশ্বস্ত মাতরঃ ॥ বাহনানি 

চ 'দিব্যানি "পর্বের লোকাশ্চরাচরাঃ | 
অগ্নয়ং পিতরন্তারা, জীমুতাং খৎ দিশে! 
জলংৎ ॥ঢ এতে চান্যে চ বহবঃ পুগ্য- 

সংকীত্নবঃ শুভাঃ। তোয়ৈত্বাভিষিকন্ত 

অর্ববোৎপাতনিবর্ণাঃ ৮ ইত্যেবং শুভ- 
দৈবত্যৈমনতৈদিব্েস্তখাপরৈঃ ॥ শৈবৈ- 

'নারায়ণৈ রৌনৈত্রিশক্রসমুদ্তবৈই ॥ 
7; " আপোহিক্টা হিরশ্যেতি সম্তবেতি স্থুরেতি 

চ। মানস্তোকেতিমন্ত্রেণ গঙ্ধদ্বারেত্যনেন 
চ॥ সর্ধমঙ্গলমন্গল্যেই প্ীশ্চ তে গ্রহ 

যোঁগিভিঃ । ইত্যেবং স্নানমাবাদ্য গাত্র 
মাৃত্য কন্ঘলৈঃ ॥ সর্বমঙ্গলমন্ত্রেণ বন্ত্রং 

কার্পাসকং প্রিয়াৎ। আচম্য চ ততো 

দেবধুন্ গুরুং বিপ্রাৎ্চ পুজয়েৎ ॥ ধবজং 

ছত্রৎ চামরঞ্চ ঘণ্টামশ্বান্ গজাংস্তথা | 
মন্্রং জপ্তা ধারয়েতু ততো! গচ্ছেছ্ুতা- 
শন ॥ তত্র গত্বা বহিমধ্যে বন্ধিপ্রীরবক্ষ্য 

পার্থিবঃ। অনিমিভনিমিত্তানি লক্ষয়েতুত্র 

বিন্বুভিঃ ॥ ধদবজ্ঞকর্চুকামাত্যবন্দিপৌর- 
জনৈর্তিঃ । বাদিত্রঘোষেস্তমূলৈন্তথা 
তৌর্ধ্যত্রিকৈঃ শুভৈঃ ॥ কৃত্বা শেষে পুনঃ 
শাত্তিমাশির্বধাচ্য চ বৈ দ্বিজান্। পূর্ণ 
বিধায় বিধিবদ্দক্ষিণাৎ কনকান্ুযুত ॥ 
ধান্যানি চাথ বামাংসি দত্বা কুর্য্যাদিন- 

হ॥ ততঃ শেষজলৈঃ সর্ববাঁনমাত্যা- 
দীন্ পুরোহিতঃ। সেচয়েচ্চতুরক্গ্চ বল- 

খখপি সরাসট্রকৎ ঘ এবং কৃত্থা নৃপহ পন্ড 
ভ্রিরাত্রং সংযতো ভবে । মাঁংসমৈথুন- 

হীনস্চ কুর্যান্মসগল্যস্বনং ॥ পুব্যনক্ষত্র 
যুক্ত! তু তৃতীয়৷ যদি লভ্যতে ৷ তক্যাং 
পুজ্যা সদা দেবী চণ্ডিকা শহবেণ হঃ 

পথশলিকাবিবাহাদ্যৈং শিশুনাং কৌতুকৈ- 
সখা । বৈবাহিকেন বিধিনা মোদয়ে* 

চ্চপ্তিকাৎ শিবা ॥ চতুষ্পথেছু, বেদ 
- দেবদেবীগৃহেদু, চ। পতাকাডিগ্রলুধ্যা- 

দেবং কুর্ববন্ন সীদতি ॥ এবং কৃত শান্তি- 



পপ স্তকৎ ২৪৩৬ গৃত্তকৎ 

যাগহ তথা পুষ্যাভিষেচনৎ ।' চতুর £ 

সমহ রাজা! ভার্ধযাভিস্তনয়ৈঃ সহ। রাজ্য" 

মগ্ডলসংযুক্ঞঃ পরত্রেহ ন শীদ্তি ॥ নাঁতিঃ 

পরতরো ঘজ্ঞো নাতঃ পরতরোত্সবঃ। 

নাতঃ, পরতরা শান্তির্মাতঃ পরত্রং 

শিবহ ॥ ক ॥ অনেনৈব বিধাঁনেন নৃপতে- 

রভিষেচনহ | যুবরাজ্যাভিষেকঞ্চ কুর্ধ্যা- 

ড্রাজপুরৌহিতঃ ॥ নৃপাভিষেককরণমাদো 

. যদি সমাঁচরেৎ। অনেনৈব বিধাঁনেন স্থিরঃ 

স্যান্গুপতিস্তদা ॥ অয়ং যজ্রঃ অমুদ্দিষটঃ 

শক্রার্থৎ ব্রহ্গণা পুরা ॥ এবং ঘজ্ঞং হৃপে! 

দৃক পরত্রেহ ন সীদতি ॥ ইতি কাঁলিকা- 

পুরাণে পুধ্যাভিষেক£ ৮৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

পুষ্যা (জী) পুয্যনক্ষত্রং। ইতি শব্দরত্্রাবলী ॥ 

পুস্ত কবন্ধে। ইতি কবিকল্পত্রসঃ ॥ পঞ্চম- 

স্বরী। দান্ত্যোপধঃ। ক পুস্তয়তি। ইতি 

চে 

ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পুস্তৎ (ব্লী) লেপ্যাদিশিল কর্ম আদিন! 

কাঠ্ঠপুত্তলিকাখনিত্রথননাদি কর্ম গৃযতে। 

ইতি স্বভুত্যাদয়ঃ ॥ সদা বা দারুণ বাথ 
বন্দ্রেণাপাখ চরণ । লোহরত্ৈ কৃতং 

ঘাপি পুন্তমিত্যভিধীয়ভে ৪ ইত্যমর- 

টীকায়াৎ ভরতঃ ৪ পুত্তকং 1 ইতি 

মেদিনী ৪ ব্রিয়াহ পুন্তী £ ইত্যপি 

ভবতি £ 

পুস্তক (রী রী) পুস্তহ। পুতি ইতি ভাষ1। 

তস্য পরিমাণহ যখ।। মানহ বক্ছেযে পুন্তক- 

স্য শু দেবি সমাস । মানেনাপি ফলং 

বিন্দ্যাদমানে ওত ভবেহ হে হস্তনাত্রহ 

মুদ্রিমান্রমাবাহদাদশাছুলহ 7 দশাছুলহ 

তথাক্ট চ ততো! হীনং ন কারয়েৎ (ক 

তস্য বেধো যুথা। বেখছয়ং ুষটিহন্তং 

বাহুমাত্রে চিরন্তকং। দমভাগে মহেশানি 

হস্তাদো। দূপরগ্ধুকং ॥ অক্টাগুলং পরি- 

ত্যজ্য মধ্যে বেধ ন কারয়ে। প্রা 

শাদে ভবেদ্রন্থে1 ছাদুলে বা সনাচরেখ! 

পুস্তকন্য চ আদাত্তে ঘন্ত্রবেধং বিকল্পয়েধ। 

ভার্যাহানির্ভবেদাশু ধনানাঁৎ বা ক্ষয়ে 

ভবে ॥ দগ্ধরদ্ধে, ভবেৎ, পীড়! বর বর্ডুরং 

শুভদৎ ভবে | চতভুফ্ষোণে বিপ্বনত 

ভ্রিকোণে মরণং ভবে | পুন্তকবরণ" 

পত্রং যখ/। ভূর্জে বা তেজপত্রে ঘাতানে 

বা তাড়িপত্রকে। অগ্ুরূণাপি দেবেপি 

পুস্তকং কারয়েত পরিয়ে ॥ সন্তবে স্ব্ণপত্রে 

চ তাত্রপত্রেচ শঙ্করি। টি দেখি 

তথ! কেতকিপত্রকে॥ পে রৌপ্য 

ব। বটপত্রে বরাননে | অন্যপত্রে বদলে 

লিখিহা যঃ সমভাসেহৎ 1 স দুর্গতি 

প্লোতি ধনহানির্ভবেদ্ধবং | *॥ পুস্তকে 

বেদলিখননিষেখো যথা । বেদস্ত লিখন 

কতা বঃ পঠেদৃ্রক্ষহাঁ ভবেহ। পুরতবং 

বা গৃহে স্থাপ্যহ বর্পাতো! ভবেজং রে 

বুগছেদে পুক্তকাক্ষরন্থদেবা ঘা! মতো 

হঙ্ষরে স্িতঃ শঙুঃ শূলপাখি মন্্রিলোচনা। 

প্রজাপতিত্াপরে চ ভ্রেভায়াহ সূর্য খ্ব 

চ। কৃতে বুথে পিনাকী চ ফলো লিগা 

রে হরি হাঃ তন্েখকপুজাফলং ট
া 

আরন্তে চ সমা্তো চ লেখকহ গড 

যেত হরিগ্গন্ছপুষ্পাপৈর্টাশেচ হল নো 

" হরৈঃর যাবদক্ষরসংখ্যানহ শ্রতিপ্ে 
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্ কি 

পুগপু 
স্থন্দরি। তাবদ্বুগবহআণি ব্রহ্ধলোকে, 

বসেচ্চিরহ ॥ ক ॥ বেতনগ্রহণে লেখকদ্য 

*পুন্তকন্দ (ভরি) নপযাদিশমকর্সকর্ । ইতি দোষে যথা | বেতনহ যন্ত গৃহ্বীযাৎ 

লিখিত্বা পুক্তকং স তু! স্াবদক্ষরবহখ্যানহ 
তাঁবচ্চ নরকে বসেহ | ক ॥ ভূমৌ পুস্তক- 

লেখনস্থাপননিবেধো' বথা-। ন ভু) 
..বিলিখেবর্ণৎ সন্্রৎ ন পুস্তক লিখে। ন 

মুনা! পুক্তকহ স্থাপ্যৎ ন ঘুভ্তমাহরেতু 

তৎ॥ ভূকম্পগ্রহণে চৈব অক্ষরং বাথ 
পুস্তক । ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্ম- 
জন্ম যূর্ঘতা ! তদ! ভবতি দেবেশি 

*তদ্মাতৎ পরিবজ্জয়েৎ.॥ ইতি ঘোগিনী- 
- তন্ত্রে তৃতীয়ভাগে নণ্ডমপটলঃ ॥ & ॥ তস্য 
দানকলৎ বথা। বিপ্রাষ পুস্তকং দত! 

ধর্মমশান্ত্রস্য চ দি । পুরাণস্য চ যে] 

দদ্যাৎ ব দেবত্মবাপুয়াৎ ] শান্দৃষ্ট্যা 
জগৎ দর্ঝং সথশ্রন্তঞ্চ শুভাঁশুভং। তন্মাৎ 

শান্তরৎ প্রযস্ত্রেন দদ্যাদ্বিপ্রায় কার্তিকে ॥ 

বেদবিদ্যাঞ্চ যে দদ্যাৎ ক্বর্গে কল্পদ্রয়ং 

বসেৎ | আত্সবিদ্যাঞ্ক বো দদ্যানব্য 
সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ত্রীণি তুল্য প্রদানানি 

ভ্রীণি তুল্যফলানি চ 1 শান্ত্রং কানছুঘা 

ধেনুঃ পৃথিবী চৈব শাশ্বতী ৫ ইতি পান্মো- 

ভরখণ্ডে১১৭ অধ্যায়ঃ দক্ষ 0 বেদশান্্রাদি- 

দানকলহ যথা । বেদার্ঘযহ্রশান্ত্রাণি ধর্ম 

শান্্রীণি চৈর হি | মুল্যেন লেখধিত্থা 

ঘো।.দদ্যাদঘাতি স বৈদিক ॥ ইতি- 
হাসপুরাণানি লিখিত যঃ প্রবচ্ছতি 1 

ত্রহ্ধদানসমৎ পুণ্যৎ প্রাণ্োতি ঘিগুধা- 

"কৃত & ইতি গারুড়ে ২১৫ ব্যায় চক্র; 
১০১ 

পারায়ণশবে ভাগবতদানবিধানং তু 

- ঈব্যং ॥ 

হলাসুধঃ ॥ 
পু উ শোধে। ইতি রি শোধ 

ইহ্ শুদ্বীকরণং । উ পবতে পাপিনং 
গঙ্গা। ইতি ছুর্গাদানঃ ॥ 

পৃউব শোর? ইতি কবিকুল্ দ্রঃ ॥ অযং 
কৈশ্চিন্ন মন্যতে। উ“ই পুয়তে। ইতি 
ভুর্গাদাসহ ॥ 

পৃঞ্ু গি শোধে। ইতি কবিকল্পভ্রমঃ ॥ এ 
গি জাহৃবী নঃ পুনাঁতু । পুনীতে। ক্ষচিৎ 

শ্বাপ্রত্যয়স্যাপি পুাদিত্বাৎ ভ্ুম্ব ইতি বর- 
রুচিঃ" 1” তেন স্মরণাৎ পুনতে পাপং 
ধারণাৎ পুর্ববসঞ্চিতৎ। দর্শনাল্লভতে মোঁক্ষ- 
মেতদেঘাগন্য লক্ষণ ॥ ইতি ুর্গাদাসঃ ॥ 

পৃ্হ (রী) গুবাকফলৎ | ইত্যমরটাকাষাং 

রাযসুকুটঃ ॥ 

পথই (পুহ) গুবাকঃ॥ সমূহঃ | ইত্যপরঃ॥ 
ছন্দঃ 1 ভাবঃ। কণ্টকিরৃক্ষঃ1 ইতি শব্দ- 

রত্াবলী ॥ 

পৃথপান্রৎ (ক্লী) পুগপীঠং । পিকদনী 1 ইতি 
ভাবা! তশুপর্ধযায়ঃ। ফরুবকং ২। ইতি 

হারাবলী ॥ 

পৃগপীঠৎ (জল) পুপাত্রৎ 1 ততপর্বযায়ঃ | 
কটকোলঃ২ পতদুগ্রহঃ ও। ইতি ব্রিকাণ- 

শেষ? ॥ 
পৃগপুষ্পিকা [ভ্রী) বিবাহসন্বদ্ধিপু্পতাদ্ুলহ ! 

তৎপর্ধ্যাযঃ ।.কুহলিত ২1 ইতি ভ্রিকাণু- 
শ্যেঃ 
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পুগফলৎ (ক্রী) গুবাকফলং ৷ তৎপধ্যায়ঃ ৷ 

পুৎ ২ চিন্ণী ৩ চিন্কা ৪. চিন্ধণৎ ৫ 

সোঞ্খক ৬ উদ্বেগ এ ভ্রমুকফলং ৮1 
ইতি রাজনির্ধঘন্টঃ ॥ . 

পৃগরোটঃ (পুং) হিন্তালবৃক্ষঃ1 ইতি ভ্রিকগু- 
শেষঃ ॥ ূ 

পুূজ ক গুঁজে । ইতি কবিকল্প্রমহ [ যষ্ঠ- 
স্বরী। ক পুজয়তি গুরুং লোঁকঃ। ইতি 
হুর্গাদাসঃ ॥ 

পুজকঃ (ত্রি) পুজাকর্তী। যথা | যাত্রৈব 
ভানুস্ত বিয়ত্যুদেতি প্রাচীতি তাৎ বেদ- 
বিদে। বদন্তি। তথ! পুরঃ পুজকপৃজ্যয়ো্চ 
তদাগ্রমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি তান্ত ॥ ইতি 
তিথ্যাঁদিতত্বং ॥ 

পুজনহ (ক্লী) পুজ1 । অর্চনং | যথ|। ক্ুদ্ধেন 
ন চ কর্তব্য লোভেন তুরয়। নচ। মত" 
পুজনং বিধানেন যদীচ্ছেৎ পরমা গতি ॥ 

ইতি বরাহপুরাণং ॥ 
পৃঁজনী (ক্ত্রী) চটকা ৷ ইতি ভরতঃ ॥ 

পুজা (ভ্ত্রী) পুজনৎ | তৎপব্যায়ঃ। নমস্তা ২ 
অপচিতিঃ ৩ সপধ্যা ৪ অর্চা ৫ অর্ণা ৬। 

ইত্যমবঃ 1 নুতিঃ ৭। ইতি শব্দরত্া- 
লী ॥ তস্যাঃ সামান্যানুষ্ঠানং বথা। 

আদাবুষ্যাদিকল্যাসঃ করগদ্ধিন্ততত পর | 

অস্ুলিব্যাপকন্যাসে) হৃদাদিন্যাস এব চু 

তাঁলত্রয়ঞ্চ দিখদ্দঃ প্রাণায়ামন্ততহ পরহ॥ 

ধ্যানৎ পুজা! জপটশৈ্চৈব সর্বতক্্রেষয়ং 
বিধিঃ ॥ ইতি তন্ত্রলারে যাসলঃ রঃ শক্তি 

বিষয়ে চতুঃষদ্রিকপচারা যথা আঁসনা- 

রোপণং১ম্থগন্ধি্িলান্যঙ্গঃ২ মন্জনশালা- 

প্রবেশনং ৩ মজ্জনমণিপীঠোপবেশনং ৪ 

দিব্যক্সানীয়ৎ ৫ উদ্বর্ভনহ ৬ উষ্যোদক 

স্নান ৭ কনককলমস্থিতকলতীর্ঘাতি 

যেকঃ ৮ ধৌঁতিবন্ত্রপরিমার্জনহ ৯ অরুণ 

ছুকুলপরিধাঁনৎ ১০ অরুণদুকুলোত 

রীয়ৎ ১১ ' আলেপমগুপপ্রবেশনং ১২ 

আলেপমণিপীঠোপবেশনৎ ১৩ চনা 

গুরুতুদ্ধুমকপুরকনুরীরোচনাদিব্যগন্ধদ্ 

ঙ্গান্ুলেপনং ১৪ কেশভারন্ত বালা 

গুরুধুপমল্লিকামালতীজাতীচম্পকাশোক 
শতপত্রপুগক্হরীপুন্লাগকহলারীদরবু 
কুন্ুমমালাতৃষণহ ১৫ ভূষণমগ্ডণপরবে 

শনৎ ১৬ ভূষণমণিপীঠোপবেশনং ৯৮ 

নবমণিযুকুটহ ১৮ চন্দ্রশকলহ ১৯ মীম 

পিন্দুরং২* তিলকরত্রং২১ ফাঁলাগনং২২ 

কর্ণপালীযুগলহ২৩ নাদাভরণৎ ২৪ অধর 

যাঁবকঃ ২৫ গ্রথনভূষণং ২৬ 

পদক ২৭ মহাপদকং ২৮ দুর্বল 
একাবলিঃ ৩০ দেবচ্ছল্দকঃ ৩১ বেছুর' * 

যু্লচতু্ট়ং৩২ বলয়াবলি:৩৩র্ঘিকা 
বলিঃ ৩৪ কা্ধীদাম ৩৫ করিদৃ ৫১ 
শোভাখ্যাভরণৎ ৩৭ পাদকটকহ ৩: 
নৃপুরৎ ৩৯ পাদদান্ুরীয়কৎ ৪৭ এ১ 

পাশঃ ৪১ অন্যকরেহস্কুশহ ৪২ 
করে পুগ্রেছ্ছুচাপঃ ৪৩ অপরকরে 

বাণাঃ ৪৪ ভীসন্মধিক্যপাদুকা ৪৫, 
সমানবেশস্ত্রিবরণদেবতাভিঃ সহ দিছি 
সনারোহপহ ৪৬ কালেশ্বরপন্য, 

বেশনহ অভ্হাঁশনচমকহ। ৪৮ ৪৭ রর জলিল 

মনীগ্ুহ ৪৯ বর্পুরব 

পুম্পা 
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- বিলাসহাধং ৫১ মন্গলারাত্রিক২৫২ শ্বেত- 
*চ্ছত্রৎ ৫৩ চামরযুগলহ ৫৪. দর্পণঃ ৫৫ 

তালবৃন্তং৫৬ গন্ধঃ৫৭ পুষ্পৎ৫৮ ধুগঃ৫৯ 

দীপঃ ৬০ নৈবেদ্যং৬১ পুনরাচমনীয়ং৬২ 
তাগ্ুলৎ ৬৩ বন্দনঞ্ধ ৬৪। ইতি তন্্রসারে 
মিদ্ধযাঁমলঃ ॥ €1 ষট্ত্রিংশছুপচারা যথা । 

আমনাভ্যঞ্জানে তদছুদ্র্তননিরক্ষণে। সম্মা 
নং অর্পিরাদিস্সপনাবাহনে তথ! ॥ 
পাদ্যার্ধযাচমনীয়ঞ্চ , স্বানীয়মধুপর্ককৌ | 
পুনরাচমনীয়ঞ্চ  বন্্রবজ্দঞোপবীতকে ॥ 
অলঙ্কারো গম্ধপুষ্পধুপদীপাস্তথৈব চ। 

* তান্ুলাদিকনৈবেদ্যৎ পুষ্পমালা তখৈব 
চ ॥ অন্ুলেপনঞ্চ শয্যা চ চাঁমরব্যজশ- 

স্তথা । আদর্শদর্শনকৈব নমস্কারোহ্থ 
'নর্ভনং ॥ শীতবাদ্যে চ গানানি শুতি- 

হোমপ্রদক্ষিণং। দত্তকাষ্ঠপ্রদানঞ্চ ততো 
দেববিসর্জনৎ ॥ উপচারা ইমে জেঞয়াঃ 
ষটভ্রিংশৎ হুরপুজনে ॥ ইত্যেকাদশী- 
তত্বৎ ॥% ॥ অফীদশোপচারা যথা | 
আসন স্বাগতৎ পাঁদ্যমধ্যমাচমনীয়কৎ । 

স্থানৎ বান্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ববশঃ॥ 

গ্রন্ধৎ পুম্পৎ তথ! ধুপং দীপমন্নঞ্চ দর্পণিহ। 

মাল্যান্ুলেপনক্েব নমস্কারবিসর্জনে ॥ 

অফ্টাদশোপচারৈত্ত মন্ত্রী পুজাং পমাঁ 
চরে 7%্॥ অথ যোড়শোপচারাঃ ॥ পাদ্য- 

মর্ধেয তথাচামৎ ন্লানৎ বসনভূষণে। গন্ধ, 
. পুষ্পধুপদীপনৈবেদ্যাচমনভ্ততঃ ॥ তান্থুল- 
" মঙ্চন। স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমন্তরিয়া। প্রপৃজ- 

য়ে প্রপূজায়াহ উপচারাহস্ত যৌড়শ ক 
' অথ দশোপচারাঃ 1 পাঁদযমর্্যং তখাচামহ 

ধুপর্কাচমনভ্তথা ৭ গক্কাদয়ো নৈবেদ্যাস্তা 
উপচার! দশ ক্রমাৎ 1 * ॥ অথ পঞথ্োপ- 

চারাঃ। গহ্ধাদয়ে! নৈবেদ্যান্তাঃ পুঁজাঃ 
পঞ্চোপচারিকাঃ ॥ ইতি তত্তরসারঃ ॥ ₹ | 
অশুচ্যাদেঃ ' পুজানিষেধমাহ | অশুচির্ন 

মহামায়া পুজয়েতু কদাচন। অবশ্থস্ত 
খ্মরেন্মন্ত্রৎ সোহতিভক্তিযুতো। নরঃ ॥. 

দত্তরত্তে সযুৎ্পন্নে স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে। 

সর্ধেষামেব ঘন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ব্রজেৎ॥ 

জানৃদ্ধে ক্ষতজে জাতে নিত্যকম্'ন চাঁচ- 
রে। নৈমিভিকঞ্চ তদধঃস্রবদ্রেতে ন 

চাচরে| লোতকে চ সমুৎপনে ক্ষুর- 

কর্মমণি মৈথুনে। ধূমোদগারে তথা বান্তোঁ 
নিত্যকর্াণি সংত্যজেৎ ॥ দ্রব্যে ভুক্ত 

ত্বজীর্ণে চ নৈব ভুত চ কিঞ্চন। বর্শা 
কুর্ধ্যামরো! নিত্যং সৃতকে মৃতকে তথ ॥ 
পত্রৎ পুঙ্গঞ্চ তান্ুলং ভেষজত্বেন কল্লিতহা 

কণাদিপিপ্লল্যন্তথ ফল ভুক্ত! ন চাচ- 

রেৎ জলস্যাপি নরশ্রেষ্ঠ ভোজনাদ্- 
ভেষজাদৃতে ॥ নিত্যক্রিয়। নিবর্তেত সহ 

নৈমিভিকৈঃ সদা ॥& জলৌকাঁং গুঢ়পাদঞ্চ 
কমিগ্ুপাদাদিকং । কামাদ্দস্তেন সং" 

ম্গৃশ্য নিত্যকর্ীণি সংত্যজেৎ ॥ বিশে- 

ফতঃ শিবাপৃজাং প্রমীতপিতুকো নরঃ। 
বাবদৎসরপধ্যন্তং মন্সাপি ন চাচরেত ॥ 

মহাগুরুনিপাতে ভু কাম্যৎ কিঞচিন্ন চচি- 
রে আহ্থিজ্যং রহ্মযজ্ঞ্চ আছং দেব- 

যুতঞ্চ যৎ॥ গুরুমাক্ষিপ্য বিপ্রঞ্চ প্রক্ব 

. ত্যৈধ চ পাণিন। ল কুর্্যামিত্যকম্মাণি 

রেতঃপাঁতে চ ভৈরব ঢ আসনক্যারধ্যপাত্রঞ্চ 
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ভগ্নমানাদয়েন ঘ। উষরে কৃসিসহবুক্তে 

স্থানে বু্টেইপি নার্চয়েৎ ॥ নীচৈরাসাদ্য 
তৎম্থানৎ শুচিঃ গ্রবতমানসঃ | অর্ডয়ে- 

চ্চণ্ডিকাৎ দেবীং দ্েবমন্যঞ্চ ভৈরব ॥ ক্ষ 

দিথ্বিভাগে তু কৌবেরী দিক্ শিবাগ্রীতি- 
কারিনী 1 ম্মাভন্মুখমাবীনঃ পুজজে- 

চ্ণ্তিকাৎ সদা ॥ %* ॥ পুজা স্থানানি বথ। 
লিঙ্গস্থাৎ পুজয়েন্দেবীৎ পুস্তকস্থাথ তখৈৰ 
চ। স্থপ্ডিলম্থাৎ মহাঁসায়াঁৎ পাঁছুকে প্রতি- 

মান চ॥ চিত্রে চ ভ্রিশিখে খড়েগ জলস্থাৎ 

বাপি পুজযেৎ । গঞ্চাশদস্কুলং খড়গণং 

ব্রিশিখঞ্ ভ্রিশুলকৎ ॥ শিলাষাৎ পর্ববত- 

স্যাগ্রে গঙ্গায়ামপি তৎনমা । আধ্যাবর্তে 

মধ্যদেশে তথ|। পর্ববতগহ্ৰরে ॥ দেবীৎ 

খপুজয়েমিত্যৎ ভক্তিত্রদ্ধাসনম্বিতঃ 
বারাণস্যাৎ সদ। পুজা সম্পূর্ণফলদায়িনী ॥ 
ভতত্ত দ্বিগুণ! প্রোক্তা পুরুবোভমসমিখে। 

ততোহপি ছিগুণ! প্রোক্তা ছারবত্যাৎ 

বিশেষতঃ ॥ সর্ব্বক্ষেত্রেধু, তীর্থেযু পুজ! 

দ্বারবতীসমা ॥ বিদ্ধ্যে শতগুণ) প্রোক্া 

গহ্গাযামপি তৎসনা ॥ আধ্যাবর্ভে মধ্য- 

দেশে ত্রহ্মাবর্তে তখৈব চ। বিদ্ধযবহফ্লদ। 

পুজ। প্রয়াগে গুকরে তথা ॥ ভতশ্চতু- 

গুণহ প্রোক্তৎ করতো য়ানদীজ্জলে 1 তল্রা- 

-চ্তুর্ণফল! নন্দিকৃণ্ডে চ ভৈরব ঘ তত- 
স্তুর্তণা প্রোক্তা জঙ্গীশেশ্বরসমিদে 
তত্র মিহ্ধেশ্বরীযোনে। ততোহপি ছিওণ! 

স্মৃতা ॥ ততশ্চভুতশি প্রোক্তা লৌহিত্য- 
নদপাথমি। তশুনসা কামন্েপে ভু নর্ক 
হব জলে স্থলে £ বর্কৃশ্রেষ্ঠো যথা বিশু 

লর্ঘনীঃ সর্ষবোভম! যথা । দেবীপৃা তথা. 

শস্তা কামরূপে হ্রালয়ে ॥ দেবীক্ষেত্রং 

কামরূপহ বিদ্যতেহম্বান্ন তৎসমহ | অন্যত্র 

বিরলা দেবী কাঁমরূপে গৃহে গৃহে 1, তত 

শতগুণ প্রোক্তং নীলকুটস্য মন্তকে। 
ততোহপি ছিগুণৎ প্রোভ্ৎ হেরুকে 

শিবলিঙ্গকে ॥ ততোহপি দ্িগ্ুণা প্রোজা 

শৈলপুভাদিযোনিরু £ ততঃ শতগুণ 

. প্রোভহ কামাখ্যাযোনিমগ্ডলে ॥ ইতি 

কালিকাপুরাণে ৫৪1 ৫৭ অধ্যায়ঃ ॥ % 

পুজাসনানি তৎফলানি চ যথা। উপ. 

বিশ্যাসনে রম্য কৃষ্যাজিনকুশোভবে। 

রাষ্ষবে কথ্দলে বাপি কাশাদৌ বাত 

চর্ণি | ন কুর্ধযাদর্চনহ বিখেঠঃ শিব 

কাষ্ঠাসনাদিধু ॥ কাষ্ঠাসনে বৃথা গৃগ 
পাষাণে রোগমন্তবঃ 1 ভূম্যাঘনে গতি 

ান্তি বন্ত্রাসনে দরিদ্রতা 1 কুশীদদে 
জ্ঞানরৃদ্ধিঃ কম্মলে সিদ্ধিরতমা ॥ হু! 

জিনে ধনী পুভী সোক্ষঃ সাহা রগ 
মন্্রযোগৎ প্রকুববীত ভোগার্থ, হখনাদনে 
ইতি পাগোভ্রথখ্ডে ৭৪ অধ্যায়ঃ 91 

পৃজাবিকারিতা প্রযোকদেবযট্হগূণ 
যথা ॥ গণেশক দিনেশচ। বহিহ ঝিছু 
শিবহ শিবা । সংপুজ্য দেবযট্র গে? 

হধিকারী চ পুজনে 0 ॥ গণেশত বিচি 

নাশার নিষ্পাপায় দিশকরহ | বহি 
শুদ্ধার বিরুঃঞ দুরে পুজছেশরর; £ শি 
জ্ঞানায় ভ্ঞানেশহ শিবা বুদিরিছদে 
সহপুজ্য তাঁন্ লে প্রাজো ফি 

মতোইনখা ৪ ইতি রহ্ছদৈবর্ডে প্রত 



রি দ্জা 
খণ্ডে ৮ অধ্যায়ঃ ॥ & | ছাদ্শঘানে বিকুঃ- 
পুজাবিধির্থা. প্রত্যহ কাকে মাসি 

-জাতীপুশ্পৈঃ সমচ্চর়েৎ । দদ্যাদখগ্ুদীপঞ্চ 

- নিয়তাত্বা দৃঢ়ব্রতঃ। ত্রাহ্গণান্ ভোৌজ- 
যিস্বাথ সহসায়ুজ্যমাপুয়াহ ॥ দাগশির্ধে 
নবান্সেন 'বকপুট্পৈশ্চ কেশবহ। সমচ্চয 
ভোঁজয়েদ্বিপ্রাম্ বৈকুষপদগাগুয়াৎ ॥ 
ধনুষ্যুষপি দেবেশং মাঁসমেকহ নিরন্তরৎ | 

অর্য়েছুপবাসৈশ্চ করবীরৈঃ সিতা- 
ঘিতৈঃ॥ ধৃূপৈদীপৈশ্চ নৈবেদ্যরধথাশজ্যা! 
নিবেদয়েৎ। সমা্ডো৷ ভোজয়েছিপ্রান্ 
মহাঁভাগবতোভমান্। অশ্বমেধসহত্রস্য 

ফলমাপ্মোত্যদংশয়ঃ ॥ তগোাহ্যদিতে 
ভানে ন্মাহা নদ্যাং বিশেষতঃ। অর্চয়ে- 
ন্মাধবীপু্পৈরুৎপলৈশ্চ , শুভাননে ॥ 
পাসং বিবিধং দিব্যৎ ভতগ তত্র নিবে- 
দয়েৎ। মাঁসান্তে বৈষ্ঃবান্ বিপ্রান্ ভোজ" 
য়ে শক্তিতো, দ্বিজঃ॥ তগন্যে চ তথা 

দেবি মাঁধবৈঃ কুন্থমৈঃ শৈঃ| আতা 
অংপুজয়েছিষ্ুৎ মাসমেকহ ' নির্ন্তরৎ ॥ 
শর্করাদু স্বতৎ নিভ্যসপুপাহশ্চ নিবে- 
দয়েৎ। বৈষ্ণবান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা মাসান্তে 

শুভদর্শনে ॥ মধুযামি তথ! নিত্যং বকুলৈ- 
স্চম্পূকৈরপি । পুজয়েজ্জগতামীশহ গুড়া- 
লঞ্চ নিবেদয়ে ॥ মাসান্তে বৈধ্কবাস্ 

-বিপ্রান্ ভোজয়েৎ সুলমাহিতঃ। সহঅ- 
ঝাধিকৎ পুঁজীফলৎ নিত্যমবাগুয়াৎ ॥ 

মাধবে গুঁজযেছিকুং শতপতৈ্মহৌত" 
পলৈঃ। পুজসিস্বা বিধানেন দধ্যন্নকল- 
সযুতং ॥ গুড়োদকঞ ভন! বৈ তন্মিব্ 

৯২ 

দেবি নিবেদযে। লঙ্গ্যা যুক্তো জগ- . 

'মাথঃ শ্বীতো ভবতি পার্ববতি | জ্যৈষ্ঠে তু 

-শুরুকমলৈঃ পাটলৈঃ কুমুদোৎপলৈঃ। 
অর্চয়স্বা হৃধীকেশমন্নং ছতকলৈর্বৃতং 
নিবেদয়িত্বা ভক্ত্যা বৈ-গবাঁৎ 'কোটিপ্রদে। 
ভবে । বৈষ্ণবান্ ভৌজয়েন্িত্যং মালান্তে , 
ভভসতমঃ| ভ্রাঙ্গণাংস্চ শিবে অর্ক 
ফলযানত্ত্যমশ্ুতে ॥ আঁযাটে দেবতাধীশং 

. লক্ষষীভর্ভীরম্যুতৎ। শ্রীপুস্পৈরচ্চরয়েমিত্যৎ 
'পায়সান্গৎ নিবেদয়েং॥ মাঁসান্তে ভোছয়ে- 

বিগ্রান্ যহাভাগবতোতিদান্। যদ্টিবর্ধদহ- 
অদ্য পুজাঁং প্রাপ্রোত্যসংশয়ঃ | নভো- 

মাস্যচ্চয়েছিয়ুঃং পুক্নাগৈহ কেতকীদলৈঃ। 
অর্চযিত্বাচ্যুতৎ ভক্ত্যা ন ছুয়ো জন্ম 
ভাগ্ভবেহ ॥ দদ্যাদ্ধে পিষউটকান্ ভক্তযা 
শর্করাঘতমিশ্রিতান্ ) ত্রাহ্ধণান্ ভোঁজ- 

ফি! তু সর্ববমানত্ত্যমশ্জুতে ॥ ' নভদ্য- 
প্যর্চয়েদীশং কুন্দৈঃ কুরুবকৈরপি 1 
হ্গীরানং গুড়মিশ্রন্ত ভক্ত্যা তত্র নিবে- 

দযেং। গবাং কোটিপ্রদানস্য প্রত্যহ 
সমবাগুয়াৎ ॥ ইযে নীলোংপনৈর্যানি 
পুজয়েন্মধুনুদনৎ | ভক্ত! নিবেদয়েম্মিন্ 
ক্ষীরমাজ্যবিদিভ্বিতং ॥ কন্যকোটিসহ- 
আণি কন্যুকোটিশতানি চ। বৈষবং 
লোকমাগ্রোতি মুদিতঃ স্বজনৈধুতঃ | উর্জ- 

মাষে য়ং দেবি কোমলৈত্তলদীদলৈঃ। 
শপুজয়িত্বাচ্যুতং ভজ্যা ততমাম়ুদ্যনবাধু 

য়া ॥ ইতি পান্োভরখণ্ডে ৭৫ অধ্যায়ঃ॥ 
ঘাদশমাসাদৌ ছূর্গাপূজাদি দেবীপুরাণে 
জুউব্যং এক অথ দেবপুজাবিধিঃ | সত 
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স্নানাসামর্থ্য আর্জ্বাসসা * কৃতগাত্রমার্ড- ধারণয়া দেহং দাহগত্বা লমিতীনবীজে 
নাদিগৃহিযমীপং গন্বা প্রাুখ উদঘুখো বা 
প্রক্ষালিতপাদঃ শুচিদ্বিবাসাঃ কুশহস্তঃ 

্বাচান্তঃ সর্বত্র বীরাসনোপবিষটঃ প্রাসুখঃ 

রাত্রাবুদঘুখ এব যৌনী ধ্যানপরায়ণঃকান- 

রাগ্ুয়রদ্ ক্রোধমাৎসর্ধ্যত্বরারহিতত্তন্মনাঃ 

হয়না বা শুচে সমুপবিক্টোহনিষ্টশব্দ- 

গন্ধরহিতে দেশে দগ্ষিণপার্থে নৈবেদ্যা- 
ছ্যপকরণীনি চ। বামণার্খে জল পুরতে। 

ধূপদীপৌ। তাআদিপাত্রঞ্চ যথাসন্িবেশহ 
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়পাত্রৎ . জলাদিপুর্ণসশ্তঃ 
স্থাপয়িত্বা যথালাভং বযজ্ঞোপবীতবন্ত্রাঁ 

লম্বরণাদি সংস্থাপ্য গু অপসর্পন্ত তে 

ভূতা যে ভূত। ভূমিপালকাঃ ৷ ভূতানা- 

মবিরোধেন পুজাকর্খ্ম করোম্যহৎ | ইত্যু- 
চ্চার্ধ্য অস্ত্রীয় ফড়িতি তর্জন্যঙুষ্ঠযোগ- 
ধ্বনিচ্ছোটিকয়। দশদিগ্বন্ধনহ কুর্ঘ্যা ॥%॥ 
নাদেবে। দেবমর্চয়েদিত্যনুরোধাৎ সর্বব- 

দেবার্চনেযু ভূতশুদ্ধিমাহুরাগমিকাঃ। সা 

যখা। সোহহমিতি মন্দ্রেশ জীবাত্মানং 

নাঁভিতে। হৃদিস্থপরমাত্মনি ংযোজ্য ততঃ 

পৃথিবীৎ জলে জলং তেজসি তেজে! 

বায়ৌ। ততো বায়ুমাকাশে প্রবেশ দক্ষিণা 
ছুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটৎ ধ্ত্ব। যসিতি বায়ু: 
বীজেন ফোঁড়শবারজণ্ডেন বাযাকর্ষণরূপ- 

পুরকমতজায়া বায়ুচিস্তনরূপয়! বায়ব্যা- 

ধারণয়) দেহং শোবয়িত্া ততো! নাঁসা- 

পুটাবনুষ্ঠানামিকাভ্যাঁৎ ধহা রমিতি বহি 
বীজেন চতুঃষগ্িবারজপ্রেন শতসতনরূপ- 
কুস্তকস্যজ্রয়! অগ্রিচিন্তনরূপয়া আগ্রেব্য! 

ছাত্রিংশদ্বারজপ্ডেন দক্ষিণনাসাপুটেনবাযু 

নিঃসারণরূপয়া রেচকমংজয়া এন্তধ্যান 
রূপয়া এক্সযাধারণয়! স্থিরীকুত্য বমিতি 
বরুণবীজেন চতুঃয্টিবারজণ্ডেন জলাধিপ 
ধ্যানরূপয়। জলাধিপধারণয়া চন্দ্রমগুদাঁ 

দত আবয়িত্বা তেনাগ্লাবা এ্রণবেধ 

সর্ধবাঙ্গৎ সংঘটিতৎ পুনর্নবীতৃতং চিন 
যিত্বা বাধুদিভূতানি ব্যোমাদিজ্যো বু 

ক্রযেণ বহিঃ কৃহা হংস ইতিমন্ত্পরম 

ত্বতো জীব নাভিপনে ন্যসেং 151 

তত খধ্যাদিন্যাসঃ। গোঁপানমন্ত্রে ছু 

মারদায খষয়ে নমঃ শিরমি। গার্ড 

চ্ছন্দসে নমো! যুখে। শ্রীকৃষ্ণ দেখার 

নমে। হৃদি? এবনন্যত্োহনীয়ং 1৫ 
, ততঃ প্রাণায়ামঃ। ততস্মুসনতরেণ ঘোড় 

বারজণ্ডেন জঙ্ু্ঠেন দ্িণনাদাপুটং 
বামনাসয়। বাযুং পৃরয়েহ। নি 
কাভ্যাং নাসাপুটো। ধা চটি 
জণ্তেন বাঁযুং কুস্তয়েৎ। বামনাসাদণ রি 

কয়া ধৃত দক্ষিণনাসয়া ছাতরিংশবারছণ্ে 
বায়ু ত্ঃজেৎ। পুনর্দরক্ষিণনাদয়া রে 
উল্তাত্যাহ কুন্তয়েৎ বামনাগয়া ?ে 
য়েখ। পুনর্বাময়। পুরয়েছ। উত্ানতা 

কুমতয়েৎ। দক্ষিণয়া, রেচয়েদিতি 451 
ততো বাঁহসাতুকান্যাসঃ। যানে 
ড্র্টব্যঃ ॥ অনেকদেবগুজনে ছু হকি 
মাভৃকান্যাসয়োরবিশেধাৎ সেল 

ষ্ানহ এ ৪ ততঃ করন্যাস। এ 

গোপালে। ও াহ অন্ুষ্ঠালাং 
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- অদ্ধুষ্ঠয়োঃ। গু রীৎ তর্জনীভ্যাৎ স্বাহা 

._ তর্জন্যোঃ।' ও রুহ মধ্যমাভ্যাৎ বষটু 
মধ্যময়োঃ। ও কলহ অনাঁমিকাভ্যাং হু 
অনামিকয়োঃ ৷ ও রৌৎ কনিষ্ঠাভ্যাং 
বৌষট্ কনিষ্ঠয়োঃ | ও ব্লু করতল- 

.. পৃষ্ঠাভ্যাৎ ফট্ করতলপৃষ্ঠয়োঃ | এবমন্য- 
ত্রাপূরহ্ৎ ॥ 7 ততোহসন্যাসঃ | ও লা 
হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়ে হস্ততলেন। গু লী 

সরি সহ অনুষ্ঠান সির $ 
তবু শিখায়ৈ বষট্ অধোমুখাঙ্ুলিযুদ্ছিনা 
শিখায়াং। শু কৈ কবচাঁয় হুৎ ব্যস্তকর- 
তলাভ্যাৎ আশিরংপাদপধ্যন্তরূপসর্বান্গে। 

ও কহ নেত্রাভ্যাৎ বৌষট্ তর্জনীমধ্য, 
মাভ্যাৎ নেত্রয়োঃ। ও কঃ অক্্রায় ফট 
উদ্ধীধস্তালত্রয়ং ছোটিকাভিদর্শদিঘন্ধন্চ 
কুর্ধযাৎ । এবমগ্যাত্রাপুাহনীয়, । আগ 
মোক্তাদিপুজনে তু ভূতশুদ্যা দিনিয়ম? 
অন্যত্র ত্বনিয়মঃ॥ £ ॥ ততোহ্ধ্যস্থাপনৎ ! 

বাঁমতোহ্ধ্যপাদ্যাদ্যাঁচমনীয়পাত্রানি সৎ" 
স্থাপ্য অর্ধ্যপাত্রৎ জলগন্ধপুতৈহ সখ 

পুঁজ্য তত্বদ্দেবতামূলমন্ত্র সর্ববদেবতা- 
সাধারণে তু প্রণবৎ বা অক্টধা জপিত্র! 

ধেনুমুদ্রেয়া অস্বতীকৃত্য তছুদকং পাত্রা” 
স্তরে কিঞিত কৃত! তেনোদকেনাত্বনং 
পৃজোপকরণক্াভ্যক্ষয়েৎণ 1 প্রণবাদিত 

তদ্দেবতাচতুর্যন্তনাা নমোহন্তেন সবল 

মন্্রেণ বা আল্মানং গন্ধাদিভিরভ্যর্গ 

তজ্পহ্ধ্যাত্বা ততস্তাত্রপাত্রে চন্দনাদি- 
বচিতাষ্উটদলপদ্মে স্বৌধনান্তদেবতানা! 

ইহাগচ্ছত্যাবাহ "স্থাপয়িত্বা সুলেন :+ 

চতুর্থ্ন্তনা্না আননং দত্বা সন্বোধনাস্ত- 
নানা স্বাগতৎতে ইতি পৃচ্ছেৎা দীরক্ষিত- 
স্ত সুলমন্তরমুচ্চা্য প্রণবাদ্চতুর্থযন্তনান্না 

নমোইস্তেন দদ্য/দিতি বিশেষঃ | এবং 

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদীনি দদ্যাঁৎ। পাদ্যাঁ 

ধ্যয়োহ পৌর্ববাপর্যে ত্বনিয়মঃ | ততো 
স্বৃতমধুদধি মেলকপলঘিত্রঁং কাহস্তপাত্র- 
স্থৎ পিহিতঞ্চ সধুপর্কৎ পুনরাচমনীয়ঞ্চ 

দরদ,» ভা, ৌতিন্যসউচদিলশেন্ত 
ভ্রয়তোলকান্যুনবৈদিকাষ্টোভ্তরশতপলা- 
ন্যুদজলেন তদভাবে ষষ্টিরভ্িকথাসদ্বযা- 
ধিকত্রয়োদশতোলকরূপবৈদ্িকপলচতুট- 
য়ান্যুনজলেন ইদৎ স্সানীয়ং এবং ছুগ্ধা- 
দিনাপি। দ্বতাদিমানে তু গন্ধদ্রব্যচুরক- 
বিরক্ষণযুষ্গেদকেন ক্ষাঁলনধ চাঙ্গং ততঃ 

পুনরাচমনীয়ং বাসনী পুনরাচমনীয়ং 
দদ্যাৎ। গ্রত্যেকমলক্কারং ঘজ্োপবীতৎ 
গন্ধৎ পুষ্পং ধুপহ দীপহ নৈবেদ্যৎ পুনরাচ- 
মনীয়ং তান্বুলং দত্বা মুলমন্ত্রং ঘথাশক্তি 

জপ্তা সমর্পয ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য অন্টাগ্- 

প্রণিপাঁতেন পথশঙ্গ প্রণিপাতেন বা শিরনি 
করদ্ধযসংযোগেন,চ প্রণম্য ভ্তত্বা প্রণবাছি- 

সন্বোধনান্তনান্গা ক্ষমন্থেতি বিসর্জ্যেত । 

যন্ত্রযছ্রপচাবদ্রব্যামিন্তবন্তদর্থৎ জলৎ দেয়ং। 

প্রতিঠিতস্থিরতর প্রতিসায়াঁং ততদাবাহন- 
বিসর্জনে ন্ ভ্তঃ । এবহ শালগ্রামে জলে 
বা সর্ববদেবপুজন্হেপি যথালাভ পাদ্যাদি 

দশোপচারৈহ গঙ্ধপুষ্পধৃপদ্ীপনৈবেদৈযঃ 

পঞ্চোপগরৈহ 7 গন্ধপুষ্পাঙ্যাহ বা ও 

ফেবলেন পুষ্পেণ | কেবলেনাক্ষতরেন॥ 
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কেবলেন জলেন | শানমিকেন  ব। 

পূজয়ে | তত্র সামান্যদেবতীধূপঃ 
শারদায়াৎ | সগুগৃগন্গুরশীরশর্করামধু 

চন্দনৈঃ | ধুপয়েদাজ্যপংমি শৈনীটৈ- 
দেয় দেশিকঃ॥ এতৈমিলিতৈর্যখালাভৎ 
বা ইতি সরধবদেবতাসাধারণে| বিধিঃ ॥ঞ। 
ততঃ প্রথমং সুর্ধ্পূজা। ২ সূর্ধ্যায় নমঃ 

ইতি পুজয়েু। তত্র গন্ধাঃ | চন্দনা 
খরুবপূর্রবীরণমূলপদ্মকাষ্ঠরক্তচন্ননানি 

- পুষ্পাণি । মলিকামালতীকরবীরচম্পক- 

পাঁটল(বকুলতগরপীতবিন্টীকুন্দনবমল্লি- 

কাশোকপন্মাগন্তজবাপুষ্পাণি বিহিতানি। 

তুলশীকৃষ্ণভুলনীদুর্ববীবিন্বপত্রাণি রাজিতা" 
কাঞ্যেকদলতগরমুদগলানি নিষিদ্ধানি ॥ 

ধুপাশ্চ। গুগৃগন্বগ্ুরুদেবদ।রুবিল্বানি | 
দীপন্ত স্বতেন তৈলেন বা । নৈবেদ্যানি 
বিবিধভক্ষ্যাণি ॥%॥ অথ গণেশপুজা তদা- 
বাহনে। ওঁ ভূভুবিব্বর্গণেশ ইহাগচ্ছ ইতি 
দুর্বাপুষ্পা্ষতৈরাবাহা ওঁ গণেশায নম 
ইত্যনেন পুজয়েৎ। তত্র তুলসী নিধিদ্ধা। 
বুক্তচন্দ নরক্তপুঙ্পাঁদিকৎ বিহিতং । দেব- 
তান্তর প্রসিদ্ধ অন্যৎ শুকুলাদিকং ন 

 দেয়হ ॥ 1 অথ ছুর্গাপুজা ॥ ও ভুভুবিঃ 
প্বছুর্থে ইহাগচ্ছ ইতি পুষ্পাক্ষতৈরাবাহ 
ওঁ ভূর্গায়ৈ নম ইত্যনেন পুঁজয়ে । তত্র 
গন্ধ চন্দনাগুরুকপূরিবুহ্থমানি । পুষ্পাণি 

মশ্লিকো পলপুয্নাগশহীচম্পকাশোকিকর্ণি 

কারকরবীরভূলসীবিল্বপত্াঙ্গীনি বিহিভানি] 

মুকুলার্কমন্দারপুষ্পাণি নিষিদ্বানি 1 ধুপাঃ 
হৃব্ণাগুরুনহিভদ্বতমহিযাক্ষগুগ্গুলুবিদ্বানির 

তমানি বীরণমূলচন্দনেইপি | দীপন্ত 
ঘ্বতেন ঠিতলেন বা। নৈবেদ্যানি আত্্র- 

নারিকেলখর্জভবরকদলীবীক্জপুরাদীনি কথি- 
তৎ বিদ্ধং ফলং নিষিদ্ধং | বত্তুগদ্ষকদলী- 

ফলমপি বিহিতৎ ॥% ॥ অথ শিবপুজা। 
উদসুখঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ইতি অন্ত 
পুজযেহ। তত্র" খন্ধঃ অগুরুচনানে। 

পুষ্পাণি চ অর্ককরবীরজাতীবকুলপাটলা" 
শ্বেতমন্দারনাগকেশরচম্পবধুন্ুরবিস্বামল- 

কতুলমীপত্ৰীণি বিহিতাঁনি । কেতকী- 

মাধবীপুষ্পকুন্দযুখীমদস্তিকা শিরীষমর্জবন্ 

কমুকুলমাত্রাণি নিষিদ্ধানি। ধুপস্ত ঘুত' 

গগ্গুলুবিম্বফলানি উশীরাগুরুচন্দনামি 

চ। দীপন্ত ঘ্বতেন তৈলেন সর্বপাদিনা 
বঝা। নৈবেদ্যানি গুড়খগুস্বতপকমাতুনু্' 
ফলাদীনি।॥ & ] অথ পার্থিবশিবলিক্নপুগ' 
বিধিঃ| ও হরাঁয় নম ইতি সৃদাহরণং। 

ওঁ মহেশ্বরায় নম ইতি ঘটনহ। ঙ শন 

পাণে ইহ হুগুতিঠিতো! ভব ইতি প্রতিষ্ঠা 
আচারা ধ্যায়েম্লিত্যমিভাদিনা শাঃ 

দোভং ধ্যায়েৎ। পিনাবধৃক্ ইহাগচ্ছ 
ইত্যাবাহনং। ওঁ পশুপতয়ে নম ইতি 
স্রপনহ | এতৎ পাদ্যহ ও নদহ শিবা 
নদ ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংগুজয বাদা 
বর্ভেন বেদ্যাৎ প্রাচ্যানিকু তু বর্বায 
কিতিসূর্ভয়ে নমঃ খু ভবাঁয় জন র্ঘয়ে 
নমঃ ও রুদ্র অপরিযূর্তয়ে ননঃ ও উপ্রায 

াদুর্তয়ে ননঃ ও ভীনায় আকাশে 
নমঃ সু পশুপতয়ে হদ্মাণিদুর্ভয়ে নদ 
সু ঙ 

শহাদেবায় সোদমূক ননঃ 
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ঈশানায় সুর্্যমূর্তয়ে নমঃ ॥ ইত্যইম্ভীঃ 
পুষ্ৈঃ পূজযেহ। ততো! মুখবাদ্যৎ কৃত! 
ক্ষমন্দেতি নংহারমুদ্রেয়া বিসর্জয়েৎ। স্ত্রী 

শুদ্রেন্ত নমঃ শিবায়েতি মন্ত্েণ পূজয়েছ ॥%) 

অথ বিস্ু্পুজা | শৃখযাদ্যর্্যপাত্রৎ পুরতে! 

নিধায় ভ্রিভাগজলেনপূর্ধ্য বমিতি ধেনু 
মুদয়! অমৃতীকুত্য ওঁ বিষ্ণবে নম ইত্য- 
ব্টধাজপিত্বা তেনোদকেনাআ্সানং পুজোপ- 

করণক্াত্যুক্ষেৎ | দীক্ষিততস্ত তশ্মন্ত্র 
হুচ্চা্য তন্নান্ব! পুজয়ে অঙ্গাদ্যাবরণঞ্চ 

পুজয়েৎ শালগ্রামে মণো প্রতিমাব্টদল- 
* পদ্মনলাদিঘু। তত্র শালগ্রামে আবাহন- 

বির্জনে ন স্তঃ। ধ্যেয়ঃ সদেত্যাদিনা 
ধ্যান্বা ওঁ ভগবন্ বিষে! ইহাগচ্ছেত্যাদ্য- 
ক্ষতপুসৈরাবাহ্থ ইদমাসনং ও শীবিষণবে 
নমঃ ও বিষে স্বাগতমিতি পৃচ্ছেৎ এতৎ 

. পাদ্যৎ ও বিষ্ঞবে নমঃ সামগন্ত্ব ইদমর্ধ্যৎ 
ও বিষ্ণবে নমঃ ইতি বদে। তরদিতরস্ত 

এষোহর্থ ইতি বিশেষঃ। তত্র দ্রব্যাণি 

কুশপুষ্পাক্ষত সিছধার্থচন্দনতোয়ানি যথা- 

লাভ ব! অর্ধ্যপাদ্যয়োস্ত পৌর্বাপর্য্েণ 
নিয়গং। আচমনীয়ে সুগদ্ধিদ্রব্যযুক্তজলং 

কেবলং ব! প্রশত্তজলং ॥ স্বৃতমধুদধ্যা- 

তুকে। মধুপর্কঃ তদ্ভাবে কেবল ব! 

মধু । পুর্বববদিদমাচমনীয়ৎ ইদং ম্মানীয়ৎ 

তত্র লেটকিকষষ্ট্যধিকশতব্রয়তোলকা- 
ব্যুহ জলং 1 পুনরাচমনীয়ং ইদং বক্ত্রং 

পুনপ্লাচমশীয়ং ইদমাভরণং পুনরাচমনীয়ৎ 

গন্ধস্ত অঙ্থুষঠবুক্তকনিষ্ঠয়! গদ্ধমুদ্রয়। তত্র 
চন্দনাগুরুকপূবকুহ্ুমবীরণধুূলপন্মকার্ঠনি- 

সম 2 ৩] 

হলকরক্তচন্দনকম্রিকাজাতীফলানি ঘষা 

নি এতচূর্ণানি বা এতদ্দাহাকৃষউরসো। বা 
পুষ্পাণি চ তর্জন্তনুষ্ঠেযোগরূপপুষ্পমুদদ্রয়! 
তত্র মল্লিকাঘালতীক্াতীকেতক্যশোকচ- 

স্পকনাগকেশরবকুলপন্মোন্পলতুলসীবি- 

ভ্বকরবীরপধরিভদ্রপাটলাশ্বেতাঁপরাভিতণ- 
বহুদলতগরশ্বেতবারক্তাশোকশণপুষ্পভু- 
মিচম্পকশেকালীনবমালিকাধুথিকাকদম্থ- 

- কুন্দলবঙ্গমাধবীপু্পবকবদ্ুককুরণ্বকবিল্ব- 
পুষ্পবহবারককহ্লারন্দ্রোণপলাশপুষ্পাণি 

বিহিতানি। নরসিংহেতরাবতাঁরে কেতকী 

নিষিদ্ধা। পধ্যুষিতমচ্ছিদ্রাপ্রোক্ষিতন্বয়ং- 

পতিতোপহতমধ্যাত্ৃক্নানোতরত্রটিতপল্ম- 
চম্পকেতরকলিকাতুলসী তরগুক্ষপত্রপত্রি- 

হিতপুষ্পবিহিতেতররক্তপুষ্পচৈত্যবক্ষোদৃ- 
ভবশ্মশীনজাতকুট জশাল্মলীশিরীষ পুষ্পাণি 
নিষিদ্ধানি | ত্রাহ্মণেতরশ্ত বনোদ্ভধানি 

চ | বিহিতপত্রাণি তুলসীবিল্রশমীভূঙগ- 

রাজতমালামলককেতকীপত্রোণি | পদ্ম 

কুন্দোৎপলানি পঞ্চদিনাৎ পরতঃ পরু- 

িতানি | তুলম্কগন্ত্যবিল্বানি কদাপি ন 

পরুষিতীনি 1 ধূপস্থানঞ্চ দেবন্য বানে 

পুরতো বা তর্জন্যঙুষ্ঠযোগরূপধুপসুদরয়া 
বামহক্তেন ঘন্টধৎ বাঁদয়ন্ সচ ভুমৌ। ন 
দেয়ঃ | ধৃপম্চ জটাধাংসীমহিষাক্ষগু- 

গৃগুলুকপূরা গুরুপিহলকদেবদারুজাতীফল- 

শারদেক্তমিশ্রিতগুগৃগুল্বাদয়ঃ| দীপন্ছানহ 

দেবস্ত দক্ষিণতঃ পুরতো। ব! মধ্যনাহ্ৃষ্ঠ- 
যোগরূপদীপমুদ্রয়। এষ দীপঃ  ঘতেন 

তৈলেন বা ভূমৌন দেয়: নৈবেদ্যস্থানঞ্চ 
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দেবপুষ্ঠেতরদেশঃ । অনামিকাদ্ষ্ঠযোগ- 

রূপনৈবেদ্যুদ্রয়া এতন্নৈবেদ্যৎ তত্র 

কদলীপনসজদ্ভুলবনীকরমর্দকহবিঃসংস্কত- 

তিলমাধমুর্দনঘবগোধুমত্রীহিশীল্যনৎ বিছি- 

তৎ। নিষিদ্ধন্ত অজামহিষীক্ষীরদধিদ্বৃতৎ 

পঞ্চনখবরাহমৎন্ত স্বগচ্ছাগেতরমাঁৎসহির- 

গ্যোদকম্পর্শেতরশ্বচাগালদৃষ্টবিড়ালাদ্যু- 

চ্ছউন্সেহাক্রপধ্যুষিতেতরভক্ষ্যৎ ৷ খণ্াঁ 

দরীনি যবগোধ্মক্ষীরবিকারাশ্চ ন পর্ধ্ু- 

ধিতাঃ। ততঃ পুনরাচমনীয়ং তীম্ুলঞ্চ 

দ্বা অফ ত্তরসহত্রৎ শতং দশ ব1 উত্ত- 

্রীয়বন্ত্রেণ ছাদিতহাদ্েশে শ্হিততির্য্যগৃভূত- 

দক্গিণকরঃ বথাশক্তি মূলমন্ত্র জপিত্বা ও 

গুগ্াতিগুছাগোপ্তা ত্বৎ গৃহাণাম্মক্কৃত 

জপহ। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ 

ভুয়ি স্থিতে ইত্যর্ধোদকেন দেবহস্তে জলং 

দদ্যাৎ । ততোহর্ঘ্যশঙ্থৎ গৃহীত্থা ত্রিঃ প্রদ- 

ক্ষিণীকৃত্য ধ্যেয়ৎ সদ! পরিভবন্মমভীক্ট- 

দোহহ তীর্থাম্পদৎ শিববিরিঞ্িনুতং 

শরণ্যহ । ভৃত্যার্তিহং প্রথতপালভবান্ধি- 

পোঁতৎ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং 

ত্য হছুভ্তযঅন্থরেশ্নিতরাজ্যলন্দবীং 

ধর্দিষ্ঠি আর্্যবচসা বদগাদরণ্যৎ | মাঁয়াস্থগহ 

দয়িতয়েপ্দিতমম্থধাবছন্দে মহাপুরুষ তে 

চরণারবিন্দং ॥ ইতি স্তত্থ! ও প্রসীদ্দ ভগ- 

বন্গিতি দণ্ডবহ প্রণমেহৎ । ও যহ কিঞ্চিত 

ক্রি়তে দেব ময় হ্থক্ৃতদুদ্ধতং ॥ তু 

সর্ধবহ ত্বয়ি সংন্যস্তৎ ত্বৎুপ্রবুক্তঃ করো" 

ম্যহহ ঘ ইত্যনেন সর্ধহ সমর্পয়েহ। 

মন্্রহীনং ভ্রিষাহীনৎ ভক্তিহীনৎ জনার্দন 

যু পৃজিতং ময়) দেব পরিপূর্ণৎ তত 

মে॥ ইতি প্রার্থয়েৎ। ততঃ সংহার 

দ্যা নির্্াল্যপুষ্পমাদায় ভূমৌ ত্যজেং 

বিমর্ড্রনসত্বে ৬ ভগবন্ বিষে ক্ষমন্ধেতি 

বিসর্জজয়েৎ তদসন্বে নির্মালাপুষ্পমাদায় 

৬ তিষ্ঠ দেব পরে স্থানে স্বন্থািন পরমে 

সবর । যত্র ব্রহ্গাদয়ঃ সর্ব্ে- ছুরাতিঠতি 

মে ছদি ॥ ইতি মন্ত্রে দেবং হি 

স্থাপয়েৎ | তত ওঁ বিষ্বকৃমেনায় নম 

ইতি গন্ধপুঙ্পনৈবেদ্যাগ্রং দদ্যাৎ। ততো 

বৈবাঁয় ততনির্াল্যৎ অন্ুলেপনং নৈঝে 

দ্য্চ কিকিদ্দত্বা শিরসি নির্ালযং ধার্য 

সর্ববান্েঘন্ুলেপনং কৃত্বা যখাবাণং 

পাদোদকৎ নৈবেদ্যকৌপতুীত | তত 

পাদোদকগ্রহণে অন্ত কৃ কৃফ' দা 

বাহে! ভক্তানামার্ভিনাশন। সর্ববপাপপ্রণ' 

মনং পাদোদকহ প্রধচ্ছ মে | তপ্ত 

পানাদে। পরোদিতেউদেবতানান শ্রনা 

স্বয়ং ত্রিরুচ্চার্ধ্য পাঁদোদকং রি 

তচ্ছেষং অকালম্বভ্যুশমনং ্ 

বিনাশনহ | বিষ্টোঃ পাদোদকৎ পয 

শিরসা। খারয়াম্যহৎ ॥ ইতি ৮১ 

ধারয়ে।॥ নৈবেদ্যতক্ষণে সন্্ঃ উদিত 

তোজিনন্তন্ত বয়যুচ্ছিউকালিগঃ। ঘন 

লীলাবরাহেণ হিরণ্যাখ্যো। নিপাতিত' এ 

ইত্যুচ্ছা্ধ্য ভক্ষয়েত্ হা! বথালাভ
ং দরে, 

চালে বা পুজয়েশ:। তত্র ঘশোপচারা? 

অধ্য পাদ্যাচমনীয়মধুপর্বাচমনগঞ্ধ পা 

জীপনৈবেদ্যানি 1 পঞ্ষোপচারাঃ ! রি 

পুষ্পধৃপদীপনৈবেদ্যানি ॥ গছ 29 



পুতঃ ২৪৪৭ গুতনা 
-বাঁ কেবলপুস্পেণ কেবলঙলেন ব! পুঁজয়েৎ 

ততোহমিত্রক্ষমরন্বতীলম্ঘবীণাং পুজলং । 

ইত্যাহিকপ্রয়োগতত্বৎ ॥ % ॥ তত্্রেকি- 
আমান্যপূজা কলাবতীশব্দে দ্রউব্যা 

পৃজার্হঃ (ব্রি) পৃজাবোগ্যঃ। মান্য: ॥ ইতি 
শব্দরত্রাবলী ॥ 

পৃজিতঃ (তরি) প্রাপ্তপুজঃ1 অঙ্চিতঃ। তু 
পর্ধ্যায়ঃ )- অঞ্চিতঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

পুজিতবাঃ (ত্রি) পৃজনীয়ঃ । পুজধাতোঃ 

কর্ম্মণি তব্যপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ৪ 

পুজিলঃ (পুং) দেবত1॥ ইতি সংক্ষিপ্তমারো- 
ণাদিবৃততিঃ॥ পুজ্যে ত্রি। ইত্যুণাদিকৌষঃ॥ 

পুজ্যঃ ( পুং ) শ্বশুরঃ | পুজনীয়ে ত্রি€ তৎ- 
পর্য্যায়ঃ । প্রতীক্ষ্যঃ ২ । ইত্যমরঃ ॥ অহং 
হি পুর্বেরা বয়সা ভবন্তযস্তেনাভিবাদং 
ভবতাং ন যুক্তং। যে! বিদ্যয়া তপন! 
জন্মনা ব1 ব্বদ্ধঃ স পুজ্যো ভবতি 

দ্বিজানাৎ ॥ অ্টক,উবাঁচ। অবাঁদীশ্চেদ্- 

বয়সাম্মি প্রবদ্ধ ইতি বৈরাজীভ্যধিকঃ 
কথক 1. যে! বৈ বিদ্বাতস্তপম! স বৃদ্ধঃ 

স এব পুঁজ্যে।. ভবতি দ্বিজানাং॥ ইতি 

মাহস্যে ৩৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

পূণ ক সৎ্ঘাতে | বাখীকরণে॥। ইতি কবি- 
কন্গদ্রমঃ ॥ ষষ্ঠদবরী 1. ক পৃণযতি ধান্ং 
লোকঃ | স্বাশীকবোতীত্যর্থ; |. ইতি ছুর্গা- 
দাস ॥ ঃ 

ত্রহ (হ্লী) অপনীতবুষধান্যং ৷ বগলানধান 

ইতি ভাষা তৎপর্য্যায়ঃ ( বহুলীক্কৃতৎ ২1 
ইত্যমরঃ 

পুতঃ (ভরি) বতটাদিনা শুদ্ধঃ। ততপর্যযারঃ। 

পবিদ্রঃ ২ প্রযতঃ ৩। "ুদ্ধঃ | যথা | দধি- 

গোময়াদি সাখান্যৎ পবিত্র স্বভাবপবিত্রং 
বা। ইতি ভরতঃ ॥ ততপর্ধ্যায়ঃ। পবিত্র ২ 

মেধ্যৎ ৩। ইত্যমরঃ ॥ চক্ষুঃপুতৎ ন্যসেহ 

পাদং বস্ত্রপৃতৎ জলং পিবেহু। সত্যপৃতৎ 
বদেঘাক্যং বুদ্ধিপৃতৎ বিচিন্তয়েহ "ইতি 
মার্কখেয়পুরাণৎ ৫ সত্যৎ। ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ 

পৃতঃ (পু) শঙ্বঃ। শ্বেতকুশঃ | বিকম্কত- 

বৃক্ষঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘ্টঃ ॥ 

পুতক্রতায়ী (স্ত্রী) ইন্দ্রপত্তী। শমী। ইতি 
জটাধরঃ ॥ 

পুতভ্রতুঃ (পুহ) ইজ [ ইতি জটাধরঃ. 
পৃতগন্ধঃ ( পু ) বর্বরঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘন্টঃ | 
পৃততৃণঃ প্ং) শ্বেতকুশঃ | ইতি রাজ- 

নির্ঘণটঃ ॥ 

পুতক্রুঃ ( পুং ) পলাশরৃক্ষঃ॥ ইতি রাজ- 
নির্ঘপ্ঃ ] 

পৃতধানাহ (ক্রী ) তিলঃ। ইতি রাজনির্ধনটঃ ॥ 

পুতন! (ভ্রী) হরীতকী ইত্যমরঃ ॥ সিদ্ধ- 
দেশজ স্বল্পত্বক্ ব্বহদশ্থিহ্রীতকী লেপনে 
প্রশস্তা ৷ ইতি রাজবললভঃ ॥ গন্ধমাংলী | 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ দানবীভেদঃ | সাবকা- 
স্ুরভগিনী জিঘাংসয়! স্তনকালকুটদানাহ 
শ্রীকষেন হত!) রোগভেদঃ ।- ইতি 

যেদিনী | স চ অহিপুতনানামবাল- 
রোগঃ। তস্য নিদানং যথ!। পদ্মবর্ণো মহা 

পদ্মো বালে দেোষন্রয়োভবঃ | শঙ্গাভ্যাহ 

হৃদয়ং যো ব!হদয়াঘা গুদুহ ভ্রজেহ ঘ 

হ্ুদ্ররোগ্নে চ কথিতে অলগল্লযহিপৃতনে ! 

ক 



পা 

পুত ২৪৪৮ গুতিক 

শ্কুছরোগোক্তং যথা । শর্ন্মুব্রসমায়ুক্তে- | পৃতাত্বা [ ন্] (পুং) পবিভ্রস্বভাবঃ। শুদ্' 

ইশোৌচেহপানে শিশোর্ভবেৎু। স্থিম্নে ব 
স্বাপ্যমানে বা কণ্ুরত্তকফোৌতন্ডব! | কণু- 
যমান্ততঃ ক্ষিপ্রং ক্ফোটঃ আবশ্চ জায়তে। 

একীভূৃতং ব্রণৎ ঘোঁরৎ তং বিদ্যাদহি- 

পুতনৎ ॥ ইতি সাধবকবঃ ॥%॥ বাল- 
মাতৃকাবিশেষঃ। যথা । তৃতীয়ে দিবসে 

মাসেবর্ষে ব গৃহ্ীতি পৃতন! নাম মাতৃকা। 

তয়! খৃহীতমাত্রেণ গ্রথমং ভবতি ভ্বর ॥ 

গাত্রদুদ্বেজয়তি স্তন্যং ন গৃ্ভাতি দৃষ্টিং 
বাতি ক্রন্দতি উর্ধাং নিরীক্ষতে। বলি- 

ভ্তন্য প্রবঙ্গ্যামি যেন অম্পদ্যতে শুভ | 

নছ্যভয়তটসৃত্ভিকাং গৃহীত্বা গন্ধং তান্বুলং 

রক্তপুষ্পৎ রক্তচন্দনং রক্তস্পুধ্বজাঃ সপ্ত- 
প্রদীপাঃ সপ্তব্বস্তিকাঃ মৎস্যমাংসন্থরাঃ 
অশ্রভক্তঞ্ণ দক্ষিণস্যাং দিশি মধ্যাহ্থে 

চতুষ্পথে বলির্দীতব্যঃ শিবনির্ধ্মাল্য গুগ্গুলু- 

সর্ষপনিম্বপত্রমেষশৃঈগৈদিনত্রয়ৎ ধৃপয়েৎ। 
ওঁ নারাষণায় নমঃ হন হন মুঞ্চ সুধ্চ হুং 

ফট্ত্রায়ন্থ স্বাহা । চতুর্ে দিবসে ভ্রাহ্মণং 
€ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভৎ ॥ ইতি 
চক্রপাণিদত্তঃ ॥ 

পৃতনারিঃ (গুহ) ভ্রীকৃষ্ঃ।॥ ইতি শব্দরত্বা 

বলী॥ 

পুতনাসুদনঃ (পু পীর । ইতি ভ্রিকাগু- 

শেষ ॥ 
পৃতনাহা। [ ন্] (পুত) ভ্রীক্ুষঞঃ 1 ইতি হেম 

চত্দঃ ॥ 

পৃতফলঃ ( পুং) পনসঃ। ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ £ 
পুতা (্তী) দুরধব)। ইতি রাজ নির্ঘন্টঃ হ 

. দেহঃ। যথা । শান্বোহপি শুবরাজেন স্থা 

সপ্তাশ্ববাহনং | পুতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাং 

স্তস্মাদ্্রোগাদিমুক্তবান্॥ ইতি শা্পুরাণে 

সৃর্ধ্যস্তবঃ ॥ 

পৃতি (ক্রী) রোহিষতৃণৎ | ইতি রান 

নির্ঘনটঃ॥ 

পৃতিঃ (ক্ত্রী) পবিভ্রতা | ছুর্গন্ধঃ। ইতামা- 
টাকায়াৎ রায়মুকুটঃ॥ থটাশঘুঃ | খাটাদ 

ইতি ভাষা । তস্যানুলেপনগুণঃ। গরমা' 

লক্ষবীরক্ষোজ্বরনাশিত্বং । ইতি রান 

বললভঃ ॥ 

পৃতিকং (ক্লী) বিষ্ঠা। ইতি রাজনি্ঘটঃ॥ 

পুতিকঃ ( পুৎ ) গৃতিকরগ্ররক্ষঃ। ইত্যনরঃ॥ 
পুতিকরজঃ ( পুহ) কবগ্তীভেদঃ | ইত্যমরঃ1 

যথ|। অথ কটুকরঞ্জঘোরাকরগ্রনামগগঃ। 

করপ্রো৷ নক্তমালস্চ করজশ্চিরবিহববঃ। 

সবতপূর্ণকরঞ্জোইন্যঃ প্রকীধ্যঃ গুতিকোধণি 

চ॥ স চোকঃ পৃতিকরজঃ যোমবন্স্ঠ 

স্মতঃ4 করপরঃ কটুকন্ীক্ষে বীর্যোফো 
ঘোনিদোষিহৃৎ্ ॥ ঠা বর্্ার্সে 

্রণকৃমিকফাপূহঃ। তৎপত্রং বফবাতারশ 

কসিশোথহরং পরং | জেদনৎ কটুকং 
পাকে বীর্যোধং পিভলং লু! তফলং 

কফবাতত্্ৎ দেহার্শকণিবুষ্ঠজিত £ ঘহ 

পূর্ণকরপ্রোহপি করগ্রসদূশো গুণৈঃ | তি 

ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

পুতিকরগ্ঃ ( পুহ ) করগুবিশেষঃ | নাটাকর9 
রি ভাষা। কঠকরেজ ছুঁতি হিন্দী ভাষা। 

তৎপর্থ্যায়ং | প্রকীব্যহ ২ পৃতিকরচ৫এ 



পুতিক ২৪৪৯ পুতিকা . 

পৃর্তীকরপ্নঃ ৪ পুতিকঃ ৫ পুতীকঃ ৬ কলি- 
কাঁরকঃ ৭ কলিমালকঃ ৮ কলহনাশন ৯। 

ইত্যমরভরতে। 1 প্রকীর্ণঃ ১০ রজনী- 
পুঙ্গঃ ১১ ম্মনাই ১২ পুতিকশিকঃ ১৩ 

কৈডূর্ধহ ১৪ কলিমাল্যহ ১৫7 অস্য 

গুণাত। কটুত্বং | তিভ্ত্বং। উষ্ক্হ। 
বিষবাতার্ডিকগুবিচ্চিকাকুষ্টম্পর্শত্বগদোষ- 
মাশিত্ব্ । ইতি রাজনির্ঘনটঃ 1 

পুতিকর্ণঃ ( পু) কর্ণরোগবিশেষঃ | তত্লক্ষণৎ 

বখা। পৃতিকর্ণমাহ। কর্ণবিদ্রধিপাকাছ। স 
কর্ণ বারিপুবণাঁৎ। পুঘং অবতি বত পুতি 
সজ্ঞেয়ঃ পৃতিকর্ণকঃ॥ কর্ণআ্াবাডেদার্থ- 
মাহ। পৃতন্তি নিয়মেন পুতি বথা স্যাদেবং 

' অ্রবভি ॥ ফ্॥ তচ্চিকিৎন। ঘথ। ॥ কর্ণ ভরবে 

পুতিকর্ণে তথৈব কৃমিকর্ণকে । সামান্যং 
কর্ন কুবর্বাত যোগান্ বৈশেষিকানপি ॥ 
নর্জিকা চুর্ণসংঘুক্তবীজপূররসৎ ক্ষিপেহ। 
কর্ণ আবরুজা দাহাস্তেন নশ্ট স্ত্যসংশয় 1১] 

আত্রজন্ুপ্রবালানাং মধুকম্য বটস্য চ॥ 

এভিস্ত সাধিতং “তৈলং পুতিকর্ণগদং 
হরে [২] জাতীপত্ররমে তৈলং বিপন্কং 

পুতিকর্ণজিৎ ॥ ৩-1 স্ষ্টৎ রসাগ্রনং 

নর্ধযাঃ ্গীরেণ ক্ষৌভ্রসংযুতৎ ॥ প্রশস্যতে 

চিরোখে তত সাআাবে গুতিকর্ণকে । ৪ 
কু্ঠহিছ্ুবচাদারুশতাহাবিশ্বসৈহ্ৃবৈঃ 1 
পৃতিকর্ণাপহৎ তৈলৎ বস্তমৃত্রেণ বাধিত । 
কুষ্ঠাদিতৈলৎ 1 ৫ | শরন্ুকষ্য তু মাংসেন 

কটুতৈলহ বিপাচয়ে ॥ তস্য পুরণমাত্রেণ 
কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি |] ৬ । চূর্ণেন গহ্ধকৃ- 

শিলারজনীভবেন সুঝ্ট্যশকেন কটুতৈল- 
১০৪ 

পলাক্টকে তু। ধত্রপত্ররসতুল্যমিদৎ 
বিপরুৎ নীড়ীৎ জয়েচ্চিরভবামপি কর্ণ- 

জাতাং,॥ মুদ্তিঃ পলৎ ॥৭॥ কৃমিকর্ণ 
বিনাশায় কৃষিত্বীং কারয়েৎ ক্রিয়াং |. 
বার্তাকুধুমশ্চ হিতঃ সার্ষপন্সেহ এব চ॥ 
পুরণৎ হরিতাঁলেন .গব্যমৃত্রযুতেন চ! 

ধুগনে কর্ণদৌর্গন্্যে গুগ্গুলুঃ শ্রেষ্ঠ 
উচ্যতে 1 ইতি ভাঁবগ্রকাশঃ 1 

পুতিকর্ণকঃ (পুহ) কর্ণরোগভেদঃ | তস্ 
লক্ষণৎ। কর্ণবিজ্ুধিপাঁকাছ। জায়তে চাঁু- 
পুরণাৎ। পুং অবতি বা পুতি স জ্ৰেষঃ 
পুতিকর্ণকঃ ॥ ইতি মাধবকরঃ ॥ উষধহ 

বথা। নির্তৃশতী শ্ররসন্ভৈলং সিদ্ধুধুমরজো- 
গুড়ঃ 1 পুরণাৎ গুঁতিকর্ণম্য শমনো মধু 
সংযুতঃ ॥ অথব! | বরুণার্রকপিথাত্র- 

জগ্ুপললবসাধিতং | পুতিকর্ণাগহং তৈল 
জাতীপত্ররসেন বা ॥ ইতি চক্রপাঁণি- 
দর্ভঃ॥ 

পুতিক (রী) ঘার্জারী॥ ইতি রাজনিরঘনটঃ ॥ 
লতাশাকবিশেষঃ। পুই, ইতি ভাষা! 
ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ ॥ অন্তাঃ পর্ধ্যায়- 

গুণ উপোদকীশবে দ্রব্য দ্াদশ্যাং 

তন্তক্ষণে দোঁষো যখ1। পুতিকা ব্রহ্ম 

- বাতিক । য্দপি | কুহুস্তৎ নালিকাঁশ/কং 

বৃস্তাকং পৌতিকীন্তথা। ভক্য়ন্, পতিত- 

্ত স্তাদপি বেদান্তগো দবিজঃ ] ইদ্যুশ- 

নস সামান্ততোহভিহিতং | অত্র নালিকা 

শ্বেতকলম্বীতি কল্পতরুঃ | পুতিকা চ 
-ছাদশ্যামধিকদো ধায় শুদ্রবিষয়িকা বা। 

ইতি তিথিতত্বহ ॥ 



পুতিপু, 
পৃতিকামুখঃ (পু ) শন্থুকঃ। ইতি শব্দমাল! ॥ 

পুতিকাষ্ঠৎ (ক্লী) দেবদারু '$ ম্রলবৃক্ষঃ | 

ইত্যমরঃ ॥ পধিত্রদারু চ ॥ 
পুতিকাষ্ঠকৎ (জী) সরলবৃক্ষঃ॥। ইতি শব্দ 

চন্ড্রিকা ॥ 

পৃতিগন্ধং (ক্রী) রুঙ্গং। ইতি রাঁজনির্বন্ঃ ॥ 
পুতিগন্ধঃ( পু ) গন্ধকঃ । ইন্গুদীবৃক্ষঃ। ইতি 

বাজনির্ঘন্টঃ ॥ দুর্গন্ধে ত্রি॥ পু 
পৃতিগন্ধিঃ (তরি) ভুর্গন্ধঃ | ইত্যমরঃ ॥ পুতি- 

বিট্ পৃতিরিব গন্ধোইস্ত । ইতি রায় 
ঘুকুটঃ ॥ 

পুতিগন্ধিকঃ (ব্রি) ছুর্সন্বঃ | ইতি হেম- 
চন্দ্র॥ 

পৃতিগন্ধিক! (স্ত্রী) বাকুচী। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ॥ 
পৃতিতৈল! (ত্ত্রী) জ্যোতিগ্রতী। নয়াফট্কী 

ইতি ভাষা । ইতি রত্রমাল। ॥ 
পুতিনস্যঃ (পু) নাসারোগভেদঃ | তস্য 

লক্ষণৎ | দৌঁধৈরবিদপ্বৈর্গলতালুন্ুলে সং- 
মুচ্ছিতো! যন্ত সমীরণত্ত । নিরেতি পুতি- 
সুখনাসিকাঁভ্যাং ত পুতিনস্ং প্রবদন্তি 
রোগং ॥ ইতি মাধবকরঃ ॥ উঁষধং যখা। 
ব্যাত্রীদন্তীবচাশিগুক্ষরসব্যোষদভ্তবৈঃ | 
গাঁচিতৎ লাবণৎ তৈলং পুতিনাস!গদং 
জয়ে] অথব1। ভ্রিকটুবিড়ন্নকসৈম্ধব- 
ববহতীফলশিগৃত্বরসদন্তীভিঃ ॥ তৈলং গো- 
জলসিদ্বং নম্যং স্তাঁৎ পুতিনস্তস্ত £ ইতি 

চত্রপানিদভঃ ॥ ্ 

পৃতিপত্রঃ €পুহ) শ্যোনাকপ্রভেদঃ। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ £ এ 

পতিগুষ্পিকা, (শ্্ী) মাতুনুঙ্রা॥ সখুরলেবু 

২৪৫০ পুপাষ্ট 

ইতি মৌটাবা ইতি চ ভাঁষা। ইতি রত 

মালা ॥ 

পৃতিফলা (ভ্ত্রী) সোমরাজী। ইতি রদ্রমালা 

পুতিফলী (রী) দোমরাজী। ইত্যমরঃ॥ 

পুতিময়ুরিকা (ভ্দ্রী) অজগন্ধা | ইতি রাজ 

নির্ঘণ্ট? ॥ 

পৃতিমেদঃ পু) অরিমেদঃ | ইতি রাজ" 

নির্ঘন্টঃ ॥ . 

পৃতিবাতঃ ( পুং ) বিন্ববৃক্ষঃ। ইতি রক্রগানা॥ 

দুর্গন্ধবায়ুশ্চ ॥ 

পৃতিরক্ষঃ (গং) শ্যোনাকঃ। ইতি রহ 

মালা ॥ পবিভ্রদুর্গঙ্ষৌ তর চ ॥ 

পুতিশারিজা (্ত্ী) খট্টাপী। ইতি ত্রিকাও 

শেষঃ ॥ 

পৃতীকঃ ( পুহ ) পুতিকরপ্রঃ। ইত্যরটাকায়াং 

ভরতঃ ॥ গন্ষগার্জারঃ। ইতি রাজনির্ঘকা 

পৃতীকরগ্তঃ ( পুং ) পুতিকরগ্রঃ| নাটা ইতি 

ভাষা! ॥ ইতি রত্রমালা ॥ 

পতীক| (ত্ত্ী) পুতিকা 1 ইত্যমরটাকাযাং 

ভরতঃ ॥ 

পৃত্যণ্ডঃ (পু ) গন্গকীটং | গীঁদোপোকা ইতি 

ভাঁষা। জন্তভেদঃ। যন্য নাগে। স্নাতি 

্জায়তে । ইতি মেদদিনী ॥ 

পুনঃ (ত্রি) নউঃ| ইতি নুগ্ষবোধব্যকিরণং £ 

পৃপহ পরছে) পিক । ইতানরঃ 

পৃপলা (স্ত্রী) পোলিকা | ইতি হেনচন্ঃ £ 

গৃপালী (ত্র) পোলী। ইতি ভ্রিকাুশেষঃ 

পুপাউকা। ত্র) অগ্রহায়মীুর্ির্বাাঃ পরত 

. কৃফচাকমী | তছিবরণং অবাশদে 

জেউব্যং 1 তত্র নিত্যং শ্রানধৎ পুপাবঃ 



পৃষর - ২৪৫১ রী পুরক 

কর্তব্যং | যথা গ্রোভিলঃ। অক্টকা যোর্দ- 
মাশ্হায়ণ্যাম্তযিজ্রাউমী । ভ্রহ্গপুরাণে ॥ 
পিত্র্দানায় মূলে স্থ্যরক্টকান্তিঅ এব চ। 
কৃষ্ণপক্ষে বরিষা হি পূর্ধবা চৈন্্রী বিভাঁ- 
ব্যতে ॥ প্রাজাপত্যা ছবিতীয় স্তাঁৎ তৃতীয়া 

- বৈশ্বদেবকী । আদ্য! পুপেঃ সদা কাধ্যা 

হসৈরন্যা ভবেতৃথা ॥ শাকৈঃ কার্ধ্য। 
তৃতীয় স্যাদেষ দ্রব্যগতে! বিধিঃ] ইতি 

তিথিতত্বৎ ॥ 

পপিকা (ন্ত্রী) পুলিকা | 
চন্দ্রঃ 
ঈ ও ছূর্ণন্ষে। শীর্্যাৎ। ইতি কবিকল্প- 
ভ্রম ॥ যষ্ঠম্বরী। ই পুতঃ।॥ উ পুতে 
মংহ্ঃ দুগগন্বঃ স্যাদিত্যর্থ; | শীর্ণির্ভেদনং। 
ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পৃযং (কী) পক্ষব্রণাদিসস্তবথনীভূতশুক্লবর্ণ 
বিকুতরক্তং | গু ইতি ভাষা। তত" 
পর্ধ্যায়ঃ। ক্ষতজৎ ২ মলজং ৩ পৃযনং ৪। 

তং ইতি শব্বচক্িক! ৪ পুযবর্ন- 
ব্যাণি যথ। নবধান্যমাষতিলকলায়কুলথ- 
নিপ্পাবহরিতকশাকাম্লবণকটুকগুড়পিই- 
বিকৃতিবলুরশুষশীকা1বিকানুপৌদকমাং- 
সবসানঈীতো দককুশরাপায়সদধিদু্ধতক্রপ্র- 

ভূতীন্ পরিহরেত্। তক্রাসতৈবিধান্যাদি- 
ধোহয়ং বর্গ উদাহতঃ | দোষয়ঘভনলো! 

হোষ বিদ্যা পুযুবর্ধনঃ ইতি স্শ্রুতঃ 0 
পৃঘনং (লী ) পযং | ইতি শব্দচন্ডিক! ॥ 
পুযরজহ (পুহ) নাসারেগিভেদত ॥ তষ্য 

লক্ষণহ । দোধৈর্বিদসরধবাপি- জন্কো- 

ইতি হেম- 

পূ 

ললাটদেশেইহ্রিহতম্য তৈত্তৈঃ 1৯৯, 

" জবেহ পুযমন্থযিমিঅং তৎ পুযরক্তৎ 
প্রব্দন্তি রোগ ॥ ইতি মাঁধবকরঃ & 

পারি (পুৎ) নিশ্ববৃক্ষঃ। ইতি শব্দচন্তরিক!।॥ 
পুযালসঃ €পুং) সন্িগতরোগভেদঃ | তস্য 

লক্ষণ যথা | পক শোকঃ সক্ধিজঃ ফং" 
অবেদ্ঘঃ সাঁন্দ্রৎ পুধং পৃতিপূযালনঃ নঃ 

ইতি স্থশ্রুতঃ ॥ 
পৃর ঈ যু ও পুতে) ইতি কবিকল্পভ্রমঃ ॥ 
 দীর্ঘী। ই পুর্ণ । য উ পূর্ধ্যন্তে পিতর- 

স্ঞ্চেতি হলাযুধঃ ৷ পুর্তিরিহাপ্যায়নং । 
ইতি ছুর্গাদাসঃ 1 

পৃর ক পুর্ভো। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ দীর্ঘা। 
ক পিতৃন্ পৃরয়তি শ্রান্ধে হব্যৈ: কব্যৈশ্চ 
যহ সদা । ইতি হিনারব:1 ইতি ভূর্গা- 

দাঃ ঘ 

পুর (রী) দাহাগুরু ॥ ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ [ 
প্রঃ (পু) জলসমূহঃ | ব্রণসংশুদ্ধিঃ | 

খাদ্যবিশেষ£। ইতি মেদিনী ॥ 

পূরকঃ (পুং)বীজপুরঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘনটঃ ॥ 
গুণকাক্কঃ1 ইতি লীলাবতী ॥ ক্ষ ॥ ধ্যাতৃ- 
নাসিকাগতোচ্ছাসঃ 7 ব্রহ্মধ্যানপূর্ববক- 
প্রাণায়ামাঙ্গতভম্মন্ত্রং জপন্ বামনাসিকয়। 

বায়ুন! দেহপুরণং 1 যথ! ব্যাস আদানহ 

রোধিসুতসর্থৎ বায়োস্িত্ত্িঃ সনভ্যসেৎ। 
ত্রচ্ধাণৎ ,কেখবহ শঙ্ুং ধ্যায়েদেবাননু- 

ক্রুদাৎ £ পুর্বববচলে তির্ছনপদাত্রাভি- 

ধানাদত্রে ত্রিজ্্রিরিতি বীনা সক্ধ্যায়া 

- পেক্ষয়া॥ ভ্রচ্ধাথুৎ কেশবহ শল্দুহ ধ্যান 
সুচ্চোত বহ্ধনাহ 1 যোগিযাজ্যবন্থ্যঃ £ 
দুদুবিঃ হর্দহল্ঞনিন্তপঃ শহাৎ তিখৈৰ 
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চ। প্রত্যোক্কাবসমা যুক্তং তথ তত সবিতুঃ 

পদ 7 ও আপে জ্যোতিরিত্যেতচ্ছিরঃ 

পশ্চাভু যোজয়েৎ। ত্রিরাবর্তনযোগাভু 
প্রাণায়ামস্ত্ শব্দিতঃ ॥ পুরকঃ কুম্তকো 

রেচ্যঃ প্রাণায়াদন্ত্রিক্ষণঃ | নামিকাকৃষ্ট 

উচ্ছবাীনো। ধ্যাতুঃ পুবক উচ্যতে ॥ কুম্তকো 

নিশ্চলঃ শ্বাসো মুচ্যমান্স্ত বেচকঃ 

মোচনৎ বিশেষয়তি 

নাদন্তমুখে। ভুততেদ্ধ।সকার্সো:চ" রর্ড- 
যেহ। নোচ্ৈহ্থসেৎ স্শন্দঞ্চ ন যুঞ্চেৎ 
পবনহ বুধঃ ॥ ইত্যাহ্্হিকাঁচারতন্বহৎ ॥ 

বোড়শচ্ুরন্যতরমহখ্যকপ্রণব বীজা ন্যতর- 

জগেনৈকনাস।পুটকরণকপ্রাণাঁয়ামাঙ্গবাঘু- 

পূরণহ 1 যথা । মৃলদন্ত্রম্ত বীজন্ প্রণ 
বম্য বা ফোড়শবারজপেন বাঁননাসাপুটে 

বাবুপৃবকং কুর্ধ্যাদিতি তত্রনারঃ॥%] প্রেত- 
. দেহনিত্পাদকাশৌচকালদেয়দশপিগুৎ | 
যথ| | পুরকেণ ভু পিণ্ডেন দেহে! নিষ্পা- 

দ্যতে যতঃ | কৃতস্য করণাবে!গৎ পুন- 
নাবর্তয়েৎ ভ্রিয়াং ॥ ইতি বায়ুপুবাণ ॥ 

খাফ্যশৃঙ্গঃ) ন স্বধাঞ্চ প্রযুদ্্রীত প্রেতপিণ্ডে 

দশাহিকে | ভাষেতৈতচ্চ বৈ পি গুহ বজ্ত- 

দস্তা পূরুকহ 1 অত্র ভাষণবিধো এত 

পিগুং যজ্ঞদত্তস্ত পুরকমিত্যে তাবন্মাত্র- 

শ্রুতেঃ শিরঃপুবকমিত্যাদিবিশেযোল্লেখে 

প্রমাণৎ নান্তি। ইতি ল্মার্তভট্াচারধযাহ 
প্রেতপিৈস্তথা দৰ্তৈর্দেহমপ্রোতি ভার্গ 

এ. ই তা] 
বেতিবিস্টুধর্ট্োরে দেহস্রুতের্দেহপুবক" | পুরুষ ( পুহ ) পুরুবঃ। পুসান্ । ইন্না 

! 

মিতি শ্রয়োথাপভ্েশ্চ। 

ভষ্টাছ্যক্ঞঃ কেবলপুরকপ্রয়োণ এব যুক্ত 

তস্াদনিরুদ্ধ-! 

বিফ্ু্পুরাণৎ 121" 

ইতি। শাতাতপঃ। ভুরি পিগুপ্রদানে ছু 
সাববী স্ত্রী চেদ্রজন্বল1। বন্তরৎ ত্য পুন! 

স্লাত্বা সৈব দদ্যাচ্চ পূরকং ॥ ইতি শুধি' , 

তত্বৎ ॥ * ॥ পুরণকর্তরি ত্রি। ইতি শব 

:-রস্ারলী,॥ 
পুরণই (কী) পিগুগ্রভেদঃ | ইতি ফেদিনী। 

বৃষ্িঃ1, কুট্টং | ইতি শব্মানা। 

'জক্কানাহ গুণনং । ইতি শুভ্ুস্করঃ 1 বাগ 

তন্তঃ | ইতি হেলচন্দ্র ॥ 

পুরণঃ (পু) বিধুটতৈলং | ইতি ধরণিঃ। 

সেতুঃ। ইতি হারাবলী ॥ নম্র; ইনি 

সংকষিগুনারোণাদিবৃতিঃ॥ পূরকে তরি 
ইতি মেদিনী॥ 

পৃরণী (দ্র) শালালিবৃক্ষঃ | ইত্যনর: | পূর্ত 

ইয়া পুরণী | যথ! পঞ্গানাহ পুরণী পরম! 

পূরাল্ং (লী) বৃগ্ষা্ং | ইতি রাজনিরদঃ! 

পুরিক! (স্ত্রী) পিষ্টকেদঃ | পূরী ইতি বু 

ইতি চ ভাষা। য|। মাষাথাৎ পিঠিকাং 

ুগত্যালবগার্কহিগ্ুভিঃ। ত়া পিঠ 

পুর্ণা সমিতা কৃতপোলিকা) ভতনাণ 

বিপরা স! পুরিকা কথিত! বুখৈ ॥ রঃ 

গুণাঃ। রুচ্য। স্থাছী গুরুঃ মি! বাতা 

পিভাঅদুষিকা । চগুত্তেজোহরী রি 
পাকে বাতবিনাশিনী ] তরৈব ছতপবা 

চস্ুন্যা রক্তপিহৃৎ । ইতি ভাবপ্রকাপহ। 

পুবিভৎ (তরি) কৃতপুরণহ ? ততপর্দার। 

পুর্ণহ ২। ইত্যমরঃ ॥ শুণিতক ৪ 

? 
তথ পুক্রষলহ্ণহ । প্চদার্ণহ চ রি নি টি পক্ষসুগনৎ যড়ুতই | সপ্ত 
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ভ্রিবিশালং প্রশস্ততে ॥ বাঁহুদেত্রদ্বয়ং 

কুক্ষিদ্বৌ তু নামা তথৈব চ। স্তনয়োরন্তর- 
ফেব পর্চদীর্ঘহ প্রশঙ্ততে ॥ আীবাঁথ কর্ণ 

পৃষ্ঠ হ্ন্থে জঙ্মে হপুজিতে । চস্থারি 

যস্থ রে গা আখোড়ি, নিত রি 
শা 

জীবিনঃ ॥ নাসা নেত্র বাটি বু 

শিরন্তথ! £ হৃদয়কৈব বিজ্ঞেয়দুক্নত£ ক 
প্রশস্যতে ॥ পানিপাঁদতলৌ রো নেত্রাঁ 
স্বরনখাঁনি চ। তালুকোহ্ধরজিহবা চ 

সপ্তরক্ঞৎ -প্রশস্যতে 1? স্ববো বুদ্ধিশ্চ 

নাভিশ্চ ত্রিগন্তীবমুদাহবতং ৷ উরঃ শিরে। 

ললাটঞ্চ ত্রিবিভ্তীর্ঘং প্রশদ্যতে ॥%] কটি- 
শালা বনহুপুক্রভাগী বিশালহান্তে! নর- 
পুপ্ববঃ স্যাৎ। উরো বিশালং ধনধান্য- 
ভাগী শিরো বিশালৎ নবপুজিতঃ স্যা ॥ 
ন শ্রীন্তাজতি রক্তাক্ষৎ নার্ধঃ কনক- 

পিগলৎ। দীর্ঘবাহুৎন চৈশ্বধ্যৎন মাহসোপ* 
চিতাংসকং ॥ কদাচিদ্দহ্যরে। ঘূর্খঃ কদাচি- 

লোমশ সখী । কদাচিতুদ্দিলো ছ্ঃখী 

কদাচিচ্ঞঞ্চলা সতী ॥ নেত্রত্সেহেন সৌ- 
ভাগাহ দন্তক্লেহেন ভোজনহ | হস্ত 
ন্েহেন চৈশ্বরধ্যৎ পাদন্সেহেন বাহনং ॥ 
অবর্্মকঠিনৌহন্ডে পাদাবধ্বনি কোষলে 
যস্য পাণিতলো। রূ্ডে৷ তন্য রাজ্যং 
বিনিদিশেহ ॥ ক দীর্ঘলিঙ্গেন দারিদ্র 

স্ুললিলেন নির্ঘন:। কশলিঙ্বেন সৌভাগ্য 

হরন্থলিঙেন ভূপভিঃ ৫. রেখাভির্কাহুভি- 

দুথহ হুল্লাতির্ঘনহীনতা! ? রাজি 
১০৫ 

শ্রিয়মাপ্রোতি কৃষ্গাভির্লোকপুজিতঃ ।গ 

অনুষ্ঠোদরমধ্যে ভু যবে বস্য বিরাজিতঃ। 
উন্নতৎ ভোজন তম্য শতং জীবতি 
মানব ॥ অন্ুশেহ কুলিশং ছত্রৎ বন্য পাঁণি- 

তলে ভবে । খবর বিনিদ্রিটমবী- 
ত্যারুর্ভবেদ্ধুবং 1 ধনূর্যদ্য ভবে পাণে। 
গঙ্কজহ বাথ তোরণ । তন্যে্বর্ঘযঞচ 
ইতি?) অশীত্যাযুর্ভবেদ্ুবৎ ॥ কনিষ্ঠা 
তুজ্দনীংঃ 'াঁবৎ রেখা ভবতি চাক্ষতা। 

বিংশত্যবদাধিকশতং নর! জীবন্ত্যনাসয়াঃ॥ 

কনিষ্ঠানধ্যমাং যাবৎ রেখা ভবতি 

চাক্ষতা। শতাব্দৎ বাথ বাশীতির্নরো জীবেন্ন 

অংশয়ঃ ॥ কনিষ্ঠানাগিকায়াঞ্চেৎ রেখ! 
ভবতি চাক্ষতা । যষ্ভিং পর্চাশদন্ৎ বা 
নর! জীবন্তযবংশয়ঃ ॥ রেখয়া ভিদ্যতে 

বেখা স্বল্লারুশ্চ ভবেশ্রঃ | কনিষ্ঠায়াং 
স্থিতা রেখ! সংখ্যা বাবতিকা স্বৃতা। 

তাবতী পুরুযাণান্ত নারী ভবতি নিশ্চিত 

করমধ্যগতা রেখা ফ্রুবা উদ্দন্তবেদবদি । 

নৃপো বা নৃপভুল্যো বা চিরং খ্যাতো- 

হুর্থবান্ ভবেৎ ॥ মস্যপুচ্ছপ্রকীর্ণেন বিদ্যা- 
বিভসমন্িতঃ। পিতামহস্য বা কিঞ্চিৎ 

ধনঞ্চ লভতে প্রুবহ এ মধ্যায়াৎ যদি যবা 

দৃশ্যন্তেহত্যস্তশোভনা£। তদান্যনঞ্চিতহ 
বিভং প্রাপ্রোত্যনুষ্ঠকে যবে ॥ যসাথ 
চক্রমদুষ্ঠে ববাদুর্ভঞ্চ দৃশ্ভে 4 তাদা বৈ 
পাষরাদীনামর্ছজি ভৎ ধনমাপুয়াৎ র তর্ভন্যা- 

মথ চক্রঞ্চ মিত্রদ্বারা ধনন্তবেহ ॥ তেনৈব 
বিপরীতন্ত ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিত 

নধ্যমামাহ শ্থিতে চক্রে দেবনা ধনং 
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ভগ 1 তেনৈব বিপরীতন্ত ব্যয়ো ভবতি 

নিশ্চিত ॥ অনাসায়াহ ভবেৎ চক্র সর্বব- 

দারা ভবেদ্ধনং। তেনৈব বিপরীতন্ত 

ব্যয়ে! ভবতি নিশ্চিত ॥ কনিষ্ঠায়াং ভবে- 

চ্চক্রৎ বাঁণিজ্যেন ধনৎ ভবেৎ | তেনৈব 

বিপত্রীতন্ত ব্যয়ে! ভবতি নিশ্চিত ॥ ক] 

ললাটে দৃশ্ঠতে যস্য চক্ররেখাচতুষ্টয়ং | 
অশীত্যায়ুঃ সমীপ্মোতি পঞ্চরেখাঃ শতং 

সমাঃ॥ যস্যোন্সতং ললাটিঞ্চ তাত্রকর্ণঞ 

দৃশ্যতে 1 রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চ স চোল্মতো! 

মহীহ ভ্রমেহ 1 | যস্য জিহ্বা ভবেদীর্ঘ। 

নাঁসাগ্রং লেটি সর্বদা । ভোগী ভবতি 

নির্ববাণঃ পৃরথীৎ ভ্রমতি সর্বদা ॥ দক্তাশ্চ 

বিরল যস্য নীচবন্দীচকর্মমকৃৎ । প্রগ্নল্ভে! 

দন্ধরঃ সত্যং বেদান্তপাঁরগে। ভবেৎ ॥%] 

প্রকারানস্তরৎ 1 দন্তঁশ্চ বিরল! বস্য গণ্ডে 
কুপোহপি জাতে । পরক্ত্রীরমণে! নিত্যৎ 
পরবিস্তেন বিস্তবান॥ দীর্ঘলিক্ষে চ 

সৌভাগ্যৎ সুদ্ষালিঙ্গে হবুপো ভবে । 
বক্রাম্যকঠিনৈলিনৈঃ প্রমাণানির্গভঃ সদা ] 

রমতে চ সদ। দাস্যাং নির্ধনো ভবতি 

গ্রুবং ॥ হুশলিলেন সৃক্ষেণ রক্তবর্ণেন 

ভূপতিঃ। বহুভ্দ্রীরনণো নিত্যৎ নারীণাহ 
বল্পভে! ভবে ॥ কশলিঙ্গেন রক্জেন 

লভতে চোতমাঙগনাহ॥ বাজ্যহ হুথি 

দিব্যা্গ্যাঃ কন্যকায়াঃ পতির্ভবেহ। বন্য 

পাদতলে পন্নহ চনহ বাপ্যথ তোরণৎ। 

অন্কুশহ কুলিশহ বাপি স বালা ভবতি 

বব ৪ কৃশনির্লোদশা যে হ্যহ কেক 
রাক্ষাঃ কুচেলকাহে : কাতরা ব্যালভিহ্হাম্চ 

তে দরিদ্রো ন সংশয়ঃ | 

মলিনাঙ্গাশ্চ হম্বাশ্চৈব বৃহন্নথাঃ। কৃশাতি' 

দীর্ঘ! বনুজান্তে দরিদ্রান নংশয়ঃ॥ চিবুকে , 

শ্ক্রশূন্যা যে নি্লোমহ্ৃদয়শ্চ যে। তে 

ধূর্তা নৈব সন্দেহঃ সমুভ্রবচনং বথা॥ 

“সুলীমুখা “ভপৃষ্ঠাঃ কৃষদ্তাঃ বু 

“ 'লকাঃ | বক্রনাসা বজ্জনাসান্তে নরা ছুটি 

. 'আনমাঃ॥ দয়ালবশ্চ দাঁতারো রূপবন্ধো 

»জিতেক্ররিয়াঃ। পরোঁপকাবিণশ্চৈব তে" 

হপুরব্া সানবাঃ স্মৃতাঃ ইতি সামুভ্রকে 

পুরুষলক্ষণৎ ॥ *॥ দানবীরদয়াবীরযু্ধ 

ববীরসত্যবীরসংভ্রকপুরুষলক্গণন্ত পুল 

পরীক্ষাগ্রন্ছে দু্টব্যং 1 

পূর্ণ? (ব্রি) পুরিতঃ। সকলঃ। ইতাগরং | 

শভ্ভঃ। ইতি মেদিনী ॥ গ্বীয়ুখে্গা 

বদন্যঃ॥ ইতি গদাধরভট্াচার্যাঃ ॥ 

ূর্বকঃ (গুহ) সর্ূড়পদী। ইতি মেবদী। 

পর্ণকস্তঃ (পুহ ) জলপুরিতঘটঃ। ততপর্যার। 

ভদ্রেকুন্তঃ ২। ইত্যনরঃ ॥ গৃর্বিলল?" 

স্চ। ইতি ভরতঃ ॥ 

ুর্ণকো্ঠা (ত্্ী) নাগরপুন্তা ॥ ইতি গর 

নির্ধন্টঃ ॥ 

পূর্ণপাত্রৎ (রী) বন্তপুর্পাত্রং ) বর্গকঃ। 

ইতি মেদিনী ॥ উৎ্মবকাঁলে হর্ধাৎ গৃহ 

বন্ত্ালহকারাদি ॥ তহপর্যায়ঃ 1 ৫ 

লকহ ২1 যথা! হ্র্বাদুতমবকালে 

দলফারাহশুকাদিকহ | আহদা 2, 

ূর্ণপাত্রহ পুর্ণালকঞ্চ তৎ £ ইতি টা 

ধর 05৪ হোসকরদণি বর্বলিণা। 
৪ ভিধা 

যথা । খেোভিলেনাপি দর্শাদিযাগম ৪ 

১ ২৯ 

বং 
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পূর্ণপাত্রো দক্ষিণ! ব্রহ্ধণে দৃদ্যাদিতুাক্তিং। 

ত্রান্তত্বেইপি পুংস্তং ছান্দিং। তস্ত 
প্রমাণস্ত গৃহসতগ্রহে যজ্ঞপার্শপরি- 
শিউয়োঃ। অকমুষ্ভির্ভবেৎ কুঝ্চিঃ কুঞ্চয়ো- 

হন্টো চ পুক্চলং। পুলানি চ চত্বারি 

পূর্ণপাত্রো! বিধীয়তে ॥ অন্র“ষট্গঞ্চাশ- 
দবিকশতদয়যুন্তিমিতৎ পুর্ণৃপাত্রং 1 অ- 
নস্তবে তু ছন্দোগপরিশি্ং। যাবৃতি। বহু- 
ভোতুত্ত তুষ্টিঃপূর্ণেন জায়তে । নাবরার্দ- 
মতঃ করধ্যাৎ ূ র্ণপাত্রমিতি স্থিতি ॥ ইতি 
সংস্কারততুৎ ॥ 

পুর্ণ (স্ত্রী ) পুর্ণিখ | ইত্যমরটীকায়াং 
ভরতঃ ॥ 

পুর্গাসহ ( পুৎ ) পৌর্ণমাসযাগঃ 1 ইতি জটা- 
.. ধবঃ ॥ 
পূর্ণগাসী (ত্র ) পূর্ণিমা ॥ ইতি শব্দমালা ॥ 
পূর্ণবীজঃ (গুহ) বীজপুরঃ । ইতি রাজ- 

নির্ঘটঃ ॥ 

পুর্ণা (ক্্রী) পঞ্চমী | দশমী | পূর্ণিমা । অযাঁ 

বন্যা। ঘখ!। নন্দ 'ভদ্রা জয়া রিক্ত! 

পুর্ণ) প্রতিপদঃ ত্রমাৎ ॥ তত্র স্্রীংসর্গ- 
নিষেধো 'বথা। পূর্ণাগ যোধিৎ পরি- 

বর্জনীয়! । ইতি তিথিতত্তবৎ ॥ গুবেঁ পুর্ণ 
চ সতযুক্ত। সিদ্ধিযোগাঃ . প্রকীর্তিতাঃ | 

ইতি জ্যোতিঃসারসংগ্রহঃ ॥ 

রন (রী) বাদ্ধীয়নাপ্তৎ | তত্পধ্যায়ঃ। 

ূর্ণপাত্রৎ ২। ইতি ভ্রিকাণুশেষঃ ॥ পূর্ণা 
নকমপি পাঠঃ ॥ 

পুর্ণাবতারঃ (পু) নৃসিংহঃ | রাম) বখা। 
গুর্ণো নৃসিংহো রামস্ঠ, শ্বতদ্বীপবিরাড়ূ 

বিভুঃ | পরিপৃর্ণতিমহ কৃষ্ণ বৈকুষ্টে 

গোলকে স্বয়ং ॥ বৈকুঠে কমলাকান্তো 

রূপভেদশ্চভুতূর্জঃ ! গোলোকে গোরুলে 
রাঁধাকান্তোহয়ং দ্বিভূজঃ স্বয়ং ॥ তোৰ 
তেজো নিত্যঞ্চ চিন্তা কুর্ব্বত্তি যোগিনঃ॥ 

ভক্তাঃ পাদাগুজং তেজ? কুতন্তেজদ্বিনা 

বিনা ইতি ব্রহ্ম বৈবর্তে শ্রীকৃষঃজন্মখণ্ডে 
৯ আধ্যায়ঃ ॥ 

পুর্ণিকী' (ত্ত্রী) নাসাচ্ছি্ীনাঘকপক্গী । ইতি 
ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পুণিমা (ত্্ী) পঞ্চদশী তিথিঃ | পুরণৎ পৃণিঃ 
পুর্ণিং যিমীতে ভ আপ্) ততপর্যযাযঃ। 
পৌর্মানী ২। নিশাকরে কলাহীনে সা 
অনুমতিঃ ৩ পুর্ণে দিশাকরে সা বাকা ৪1 
ইত্যমরঃ | পিত্র্য! ৫ চাক্দরী ৬ পুর্ণমামী ৭ 

অনন্ত! ৮ চন্দ্রমাতা ৯ নিরঞ্জন ১৭। 

ইতি বাচস্পতিঃ। পুর্ণমা ১৯। ইতি 
হডডচন্দ্রঃ॥ জ্যোৎক্ী ১২ ইন্দুমতী ১৩ 

সিতা ১৪ ইতি রাজনি্ঘন্টঃ ॥ লা 
দ্বিবিধ!। যথ!। রাকা চান্ুমতী চৈব দ্বিবিধ! 
পুর্িমা মতা । পুর্ব্বোদিতকলাহীনে পৌর্ণ- 
মাস্যা নিশাকরে 1. পুরিমানুমতী জেয়া 

পশ্চান্তমিতভাক্করে ॥ যস্মাভীমনুমন্যস্ডে 

দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ! তল্মাদনুমতী না 
পুণিমা প্রথম! স্বৃতা ॥ যদা চাস্তনিতে 

. সুর্য , পুর্চচন্রম্য চোদীমহ  সুগ্রপঙ্গ 

সোতরা রাগাত্বানুষতিপুণিসা | রাকান্তা- 
, মনুমন্যন্তে দেবতা গিতৃভিঃ সহ | রঞ্জনা- 

চচৈব চন্দ্রস্য ক্লাকেতি- কবয়োইক্রবন্ ॥ 
ইতি দেবীপুরাণৎ ॥%॥ সা চন্দ্রস্য 
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তিথিঃ। যথ।। তস্য ত্রঙ্গা। দে শীতঃ | মহাজ্যেষ্্যান্ত বঃ পশ্যেৎ পুরুষ: পুরুযো" 

পৌর্দমানীহ তিথিহ শ্রভূঃ । তক্যামুপো- 
যয়েদ্রাজংস্তমর্থ, প্রতিপাদয়েৎ ॥ স 

চান্নাহারশ্চ ভবেত্তপ্য জ্ঞানৎ প্রধচ্ছতি। 

কাঁন্তিং পুষ্টিঞ্চ রাজেন্দ্র ধনৎ যান্যঞ্চ 
কেবলহ ॥ ইতি বরাহপুরাণে নোমোত- 

পত্তিরহস্যৎ ॥ *% ॥ তব্যাৎ জাতফলং । 

কন্দর্পতুল্যে। সুবতীপ্রিয়শ্চ ন্যায়াপ্তবিভঃ 

সততহ সহর্ধঃ॥ শুর বলী শান্ত্রবিচার- 
দক্ষশ্চেৎ পুর্ধিমা জন্মনি যদ্য জন্তোঃ ॥ 
ইতি কোটীপ্রদীপঃ ॥ক% ॥ সা। চতুর্দশী- 
যুক্ত! শ্রান্থা যুগ্মাৎ । যমহ। পক্ষান্তে 

জোতসি সীয়ান্েন নায়াতি মৎপুরং । 
বিষুঃ। দৃশ্ঠেতে সহিত যদ্যাং দিবি 
চন্দ্রবৃহস্পতী। পের্ণিমানী তু মহতী জেয়া 
সম্বৎসরে তু না॥ঢ তন্যাং আ্লানোপ- 

বাসাভ্যামক্ষয়ং পরিকীর্তিতৎ । সহিতে৷ 
মাসসংজ্রাবিশেষনিমিভকৃত্তিকাদিনক্ষত্রগ- 

তো।। মহাকার্তিক্যাদিদর্শনাৎ। তথা চ 
রাজনার্তণ্ডে , নামমহজ্ঞে যদা খাক্ষে চন্দ্র 

ইপূর্ণমগুলঃ 1 গুরুণা! ঘাতি সংযোগহ 
সা তিথির্মহতী স্মৃত1 1 ক্কান্দমাহুস্যয়োঃ। 
পৌর্ণমাসীযু চৈতাস্থ মাসক্ষসহিতাহ্ চ। 
এভাদাহ আ্বানদানাভ্যাং ফলং দশগুণং 

হজ বৈশাখীনধিরৃত্য যসঃ। 

গৌরান্ বা! যদি বা কৃষাহস্তিলান্ ক্ষণ 

সংসুতান। শ্রীয়তাৎ ধর্্মরাজেভি পিতৃ 

ন্দেবাংস্চ ভর্পয়েহ ॥ যাবডভ্রীবকৃতহ পাঁপহ 

ততক্ষণাদেব নশ্যতি | অন্দাবুহক্ষ তিষ্েচ্চ 

 স্বর্ঁলোকে ন সংশয় হজ য় ভ্রছপুতাণে। 

ভূমহ | বিষ্ুলোকমবাপ্োতি মোক্ষং 

" গঙ্গাগুমজ্জনাহ ॥ 1 খন্ছে গুরু শখ 

চৈব প্রাজাপত্যে রবিস্তথা | পুরিনা গুদে 

বারেণ মহাজ্যৈষটী প্রকীর্তিতা | অনুরাধা 

গুরাবপি। এন্ড মৈত্রে যদ জীবন্তহগঞণ 

দশকে রবিঃ। পুণিমা শক্রুচন্দ্ে মহা 

জ্যৈ্ঠী প্রকীর্ভিতা ॥ অনুরাধাস্থচজে' 

হপি। ব্যাত্রভৃতিঃ। এ্দর্সেভখব! মৈডরে 

গুরুচন্রে যদা স্থিতৌ। পুণিমা লৈঠ 

মাসন্য মহ।জ্যৈন্ী প্রকীন্তিতা ॥ রঙ 

মার্ভগে। ভোষ্ঠে সরে চৈ লৈ 

মাসস্য পুণিম!॥ জ্যেষ্ঠাভেন সমাযুজা 

নহাজৈযটী প্রকীর্তিতা ॥ লৈষঠসহং 

নরশ্চ | জ্যেষ্ঠামুলোপগে জীবে রং 

জযাচ্ছক্রদৈবতহ । ইতি কিছুর 

ভরোক্কে শ্রাহঃ। সম্ংসরোহত্র বদ? 

বোধ্যঃ। ন ভু মংবহমরাদিপঞকান্াি 

বর্ধবিশেষঃ। ষ্ঠ ইতি বিশে 

বৈয়গ্যাপত্তে: | সংবহুসরে যদি খ্যাতি 

পাঠঃ কাল্পনিক: । প্রপধন্ত বলমামগর্ে 
হন্ুষন্ষেয়ঃ [ক বিহুঃপর্ো তরুণ 

ণয়োহ। মাসি ্যষ্ঠে তু সংপ্রাণ্তে ডি 

শক্রদৈবতে। পৌঁনাস্যাৎ তথা 
সর্দপাপহ হরেস্থিলাঃ ৮ তস্থন্ কাধে 

হে মাঃ পশ্যন্তি পুরুযোতমহ। বা 

ভদ্ুং ুদ্রা্চ তে হান্ডি পদ্দতযঃত॥ 

্ষদপুলাণে। সৈৈঠ্যাসহবতীপরতিদি 
ভক্মবামরহ 1 ভস্যাহ সে আপন দি 

মহাজালবিধানতঃ ৪ চোষা প্রাণি 
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কালে ব্র্ষণা সহিতঞ্চ মাং। রামহ 

হথভদোৎ মংল্নাপ্য মম লোকমবাপুয়াধ 

বিষুধর্ম্োতরে | পৌর্যাসী তখা মাধী 
আবী .চ নরোভমঃ 1 প্রৌষ্ঠপদ্যামতী- 
তায়াৎ তথ! কৃষ্ণা ত্রয়োদশী । এতাংস্ত 

'আদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতি | 
তত্র পূর্বদিনে স্গবলানে রৌহিণলানে 
বা ;পরদিনে সঙ্গবালাভে পূর্বদিনে 
শ্রাদ্ধং | কুষঃপক্ষম্য পুর্ববাহে শ্াদ্ধং কুধ্যা- 

দ্বিচক্ষণঃ | কৃঘঃপক্ষাগরাহ্ে তু বৌহিণন্ত 

ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ইতি বায়ুপুরাণবচনাহ । 
উভয়দিনে সঙ্গবলাভে পবদিনে | শুর্ল 
পক্ষে তিথিষ্রণন্থা যস্যামভ্যুদিতো। রবিঃ1 
কৃষ্ণপক্ষে তিথিগ্রাহা। বন্যামন্তমিতো 
র্বিঃ ॥ ইতি বিষুঃধর্ম্োভরাহ | এবমক্ষয়- 

তৃতীয়াদাবপি ॥ *% ॥ আযাঢকান্তিক- 
মাঘপৌর্পনাসীবু দানমাবশ্যকং । তথা 
চায়োধ্যাকাণ্ডে ভরতশপথে | আফাটী 
কার্তিকী মাধী তিথয়ঃ পুণ্যসন্তবাঃ 1 

- অশ্রদানকতো! যাল্ত যস্যাফ্যোহনুষতে! 

গতঃ॥ অপ্রদানবতো দানরহিতস্যৈতা- 
স্তিথয়ে! যাল্ত আধ্যঃ শ্রীরামচন্দ্রে গতে! 

যদ্যানুমত ইত্যন্বঃ। উত্তরবাক্যে যচ্ছন্দান্ন 

তচ্ছন্দাপেক্ষা ॥ক্%। অথ কোজাগরকৃভ্যৎ 1 

কল্পতবৌ ব্রহ্ম পুরাখহ | আশ্বযুক্্যাৎ পৌর্ণ- 
" মান্থাখ নিকুল্তে! বালুকার্ণবাৎ। আত 

সেনয়া সার্ঘথং কৃহা বুদ্ধং স্দারণং এ 
ত্মান্ত্র নরৈর্মা্গাঃস্বগেহস্য সমীপত:। 

শ্োধিতব্যাঃ শ্রবহ্থেন ভুষিতব্যাম্চ ভুষ- 

খৈঃ॥ পুষ্গার্ঘযফলযুলানসর্ষপ প্রকরৈস্তথা। 
৯০৬ 

বেশ্মানি ভূঁষিতব্যানি নানাবর্শৈর্বিশে- 
ষতঃ ॥ ভক্নাতৈরনুলিত্তিশ্চ নরৈর্ভীব্যং 
অবান্ধবৈঃ। দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং 
মনুষ্যৈষ্চ বিবেকিভিঃ | স্ত্রীবালরৃদ্ধমুখৈশ্চ 
ভোক্তব্যৎ পুজিতৈঃ সরৈঃ। পুজিতৈঃ 

স্রৈরিতি বিশেষণে ভূতীযা | তেন 
পুজিতস্থরৈরিত্যর্থঃ1 পুজ্যাশ্চ সফলৈঃ* 

পৰ্ৈস্তথা ছাবোর্ধভিতযঃ | দ্বারোপান্তে 
সথদীপ্তস্ত নংপুজ্যো। হব্যবাহনঃ॥ ববাক্ষত- 
স্বতোগেতৈস্ততুলৈশ্চ সৃতর্পিতঃ। সহ 
পুজিতব্যই পুর্ণেন্দুঃ পয়না পারসেন চ ॥ 
কুদ্রেঃ অভা্ধ্যঃ ক্কন্দশ্চ তদা নন্দীশ্ববে! 

মুনিঃ। গোসস্ডিঃ স্ুরভিঃ পুজ্য। ছাগবন্তি- 

হুতাশনহ ঢ. উরক্রবন্ধির্বরুণো গজবন্ভি- 
ধিনাযকঃ। পুজ্যঃ সাশ্বৈশ্চ রেবন্তে। ঘথা- 

বিভববিস্তরৈঃ ॥ ততঃ পুজ্যো নিকুক্তো- 

হপি বদাষৈস্তিলতগুলৈঃ 1 স্ুগন্ষিভি- 
ঘ্তোপেতৈঃ স্কুশরাদ্যৈশ্চ ভুরিভিও | 
ত্রাক্ষণান্ ভোজয়িত্ব। ভু ভৌক্তব্যং মাহন- 

বর্জিতৎ 1 বহ্ছিপার্থগতৈর্নেয়।! দৃদ্টী 
জ্রীড়াঃ পৃথঘ্থিধাঃ ॥ ততশ্চ দ্বারোদ্ধভিতি- 

হব্যবাহুনপূর্ণেন্দুসভার্ধ্যরুত্রক্ষন্দনন্দীশ্বরঘু- 

ময়ঃ সর্ব্বেরেব পুজ্যাঃ॥ ছ্বারোদ্ধিভিত্তি- 
শন্দোহত্র বহুবচনান্ত । নন্দীশ্বরমুলি- 

রেক। গোঁমত। জুরভিঃ | ছাগবতা হুতা- 

, শনঃ । মেষবতা। বকণঃ | হস্তিমত1 বিনা- 

য়কই | অশ্ববতা বেবন্তঃ ! পর্ব্বৈবেষ 

নিকুস্ত পুজ্যঃ1 অহার্ণবে লিঙ্বপুরাণহ | 
কিনে পৌঁণাঙ্সান্ত চরেজ্জাগরণং 

নিশি। কৌমুদী সা সমা্যাহা কাথা 
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লোকবিভুতয়ে ॥ কৌমুদ্যাং পুজয়েল্ক্দী- 
মিক্রঞ্ৈরোবতস্থিতৎ | সুগন্ধির্নিশি সদৃ- 

বেশো! অৈর্াগরণঞ্চরে॥ তথা নিশীথে 

বরদ! লক্ষী: কো! জাগক্তীতি ভাষিণী 

তশ্মৈ বিভ্তৎ প্রবচ্ছামি অক্ষৈঃ . ক্রীড়াৎ 

করোতি যঃ 1 নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ 

পিতৃন্ দেবান্ সমর্চযেৎ | বন্ধুশ্চ 

প্রীণয়েভেন স্বয়ং তদশনে। ভবে ॥ অত্র 

নিশীতি নিশীথ ইতি চাভিধানাদ্রান্রিকৃত্য- 
মিদৎ 1 ততঃ প্রদোষব্যাপিনী গ্রান্থা 

তিথিরক্রত্রতে সদা । প্রদৌষোহত্তময়াঁ- 

দর্ঘাং ঘটিকাঁদয়মিষ্যতে ॥ ইতি সম্বসর- 
প্রর্দীপধুতবৎসবচনাৎ | যদ্দিনে প্রদোষ- 

নিশীখোভয়ব্যাপিনী পৌর্ণমাসী তদ্দিনে 

কোঁজাগরকৃত্যৎ। উভযব্যাপ্তনুবোধাৎ | 

যদ তু পুর্ববদিনে নিশীখব্যাপ্তিঃ পরদিনে 
প্রদৌবব্যাপ্তিস্তদা পরেছ্যুন্তৎকৃত্যৎ ॥ 

প্রধানপুজাকালব্যাপ্তকুবোধাৎ 1 যদা 

পূর্বেছ্যর্নিশথব্যাপ্তিঃ পরেছ্যর্ন প্রদোষ- 

ব্যাপ্তিস্তদা শুতরাৎ পুর্বেছ্যন্তৎকৃত্যৎ । 

অহংস্থ তিথযঃ পুণ্যাঃ কর্ানুষ্ঠানতো 

দিবা। নক্তাদিত্রতযোগে তু রাত্রিবোগে 

বিশিষ্যতে ॥ ইতি বচনাৎু। বর্জয়েদিভ্যনু- 

বৃ্ভো নতস্যসুক্তে ৷ মহালম্ব্যান্ত তুলশীৎ 
বিন্টিকাং কাঞ্চনন্তখা 1 লক্ষীধ্যান- 

মাদিত্যপুবাণে 1 পাশাক্ষমালিকান্তেজ- 

স্থণিভিবাম্যলৌম্যয়োহ 1 পন্মাসুনস্থাহ 
ধ্যায়েচ্চ শ্রিযৎ ত্রেলোক্যমাতরং ॥ গৌব- 

বর্ণাৎ ন্রূপাঞ্চ স্্বালক্কারভূষিতাহ | 
রৌ্পদ্মব্যতাকরাৎ বরদাৎ দক্ষিণেন তু 

'পাশেতি দক্ষিণে পাশাক্ষমালাভ্যাং বামে 

পদ্মাসুশাভ্যাৎ ভূষিতাহং বামকরে হেল 

শ্দুৎ দক্ষিমকরে বরং দধতীত্যর্। তত 

পাদ্যাদিভিঃ সংপুজ্য ও নসন্তে দর্ধ 

দেবানাৎ বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতি 

ত্প্রপন্নানাং স! যে ভুয়া ত্বদর্চনাং! 

ইত্যনেন পুষ্পাপ্জলিত্রযং দত্বা প্রণমেং। 

ইন্দ্রধ্যানমাদিত্যপুরাণে | চতুর্দন্তগ্ 

বড়ো বজ্পাণিঃ পুরন্দরঃ। শচীগতিষ্ 

ধ্যাতব্যো। নানাভরণভূষিতঃ। পাদ্যাদিগি 

সংপুজ্য ॥ ও বিচিত্রৈরাবত্থায় শষ 

কুলিশপাণয়ে | পৌলোম্যালিদিতাঙ্গাণ 

সহত্রাঙ্ষায় তে নমঃ ॥ ইতি পুগ্গাররি' 

্রয়ং দত্ত! প্রণমেহ। ততঃ কুবের; মং 

পুজ্যঃ | ইতি রুদ্রধরঃ ॥ তং গাদাদিি 

সংপুজ্য ও ধনদাঁয নমস্তভ্যং নিধিপদ্াধ 

পায় চ। ভবস্ত ত্বতপ্রসাদান্মে ধনধাগাদি 

সম্প্দঃ ॥ ইতি প্রণমেৎ। অত্র ্রধোদ 

সর্বেষাৎ পুজেতি রদ্রধরপ্রভৃতয়ং। " 

চ নিকুস্তপত্ধ্যন্তানাং পূর্ববাহ্ এব গু 

নিরপবাদমিতি বাঁচ্যৎ | দিব! ৪৩, সফলৈঃ 
ভোক্তব্যৎ ইত্যুপক্রম্য পুঁজ্যাশ 
পাত্রেরিত্যাদিনা বিশিষ্য পুজাদ ০ 
ভোক্তব্যমিত্যভিধানা রাত্রাবের 

লোভজনে অবম্যেতে | অভএবাশক্তাণা 
মেব ভোক্তব্যৎ পৃজিতৈঃ ভরৈরিহাদের 
বিশিব্য দিবা পুজাভোভনে বিছিতে 
যোগিনীতন্ত্রে॥। বিরিক্ষেস্ত গৃহে 9৮. 

ঘণ্টাং লঙ্নীগৃহে ত্যজেহ। বর্বাবাণদ, 
ঘন্টাহ বাদ্যাভাবে তু বাদয়েহ ৪৪৫ লক্ষণ 

ভিধায় 
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বাক্াহ। প্রকীর্ণভাগ্াঁমনবেক্ষ্য কারিণীং 

সদা চ ভর্ভূঃ প্রতিকুলবাদিনীং। পরস্ত 

, বেশ্মাভিরতামলজ্জামেবংবিধাঁ স্ত্রী পরি- 
ব্জরয়ামি ॥ মাকণ্ডয়ঃ। শ্রিরঃ সপুষ্পং 
চরণে, হ্ুপুজিতৌ  বরাঙ্গনাসেবনমল্ল- 

ভোজনং। অনগ্রশায়িত্বমপর্ববমৈথুনৎ চির 
প্রনষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্॥ যানুষাস্থি 

গৃহে ঘত্র অহোরাত্রঞ্চ তিষ্ঠতি। তত্রা- 
লম্মিন তবাবাসস্তথান্যেষাণ্থ রক্ষসাং ॥ 

সুর্পনাত্রাদিকং যত্র পদাকর্ষেভখাসনং | 
হরিবংশে । যত্র হ্রীঃ শ্রীঃ স্থিত! তত্র যত্র 

রীস্তত্র সন্মতিঃ। সম্মভিষ্থীস্তথা শ্রীশ্চ 
নিত্যৎ কৃষে। মহাতনি ॥ মতস্যপুবাণে । 

শ্থিরো হি যো হি পুরুষঃ স্থির্রীরেব 
জায়তে । রক্ষিতৃং নৈব শরোোতি চপল- 
শ্চপলাৎ শ্রিয়ং ॥ তথা! অবশ্যমুদেযাগ- 

বতাহ ভ্রীরপার! ভবেৎ সদা। ব্রহ্ম প্রোৎ- 

সাহিত| দেব! মমন্থুত পুঅরদ্ধুধিৎ ॥ ক | 

কত্যকৌদুদ্যাৎ। নারিকেলোদকৎ পীত্থা 
অক্ষৈর্জাগরণৎ নিশি ॥ তস্ৈ বিভ্তং শ্রঘ- 

চ্ছামি কো জাগন্তি মহীতলে ॥ %॥ অক্ষ- 

ক্রীড়ায়াং ব্যাসযুধিঠিরসংবাদঃ প্রচরতি। 

তৎক্রীড়া চতুরঙ্গশবন্দে দ্রেউব্যাঃ ॥ % ॥ 
বৈষ্ণবাস্বতে স্কন্দপুরাগৎ | পৌধ্যান্ত 
সমতীতাঁয়াং যাবস্ভবতি পুর্ণিসা । মাঘ- 
মাদস্য দেবেন্দ্র পুজা বিষ্লোধিধীয়তে ॥ 

ইতি পৌর্ণমান্তত্তসাসযুপক্রম্য পিতৃপাং 
দেবতানাঞ্চ মুলক নৈব দ!পয়েহু। 

দদন্গরকমাপ্ধোতি ভূীত ভ্রাঙ্গণো যদি ॥ 

ত্রাহ্মণো যুলকৎ ভূঁভী! চরেচ্ডাক্দীয়ণ- 

ব্রত | "অন্যথা নরকং যাতি ক্ষত্রো বিট্ 
শৃত্র এব চ॥-বরং ভক্ষ্যমভক্ষ্যঞ্চ পিবেছা 
গৃহিতঞ্চ যহ। বজ্জরনীয়ং প্রযদ্বেন মূলকং 
মদিরাসমহ ॥ ক ॥ ফাল্তনে দৌলযাত্রাাহ 

তীর্ঘচিন্তামণৌ ব্রহ্গপুরাণং ! নর! দৌলা- 
গতৎ দুষ্ট গোবিন্দং পুরুযোভমহ 
ফাল্তন্াং সংযতো৷ তৃত্ব৷ গোবিন্দস্ত গুরং 

ভ্রজেৎ॥ ক্কন্দপুরাণীযপুরুষোভ্তমমাহাজ্যে 
উনত্রিংশাধ্যায়ে | ফাল্তুন্তাং ক্রীড়নং 

কুর্যাৎ দোলায়াৎ যশ ভূমিপ | ইতি 
তিথিতত্বং ॥ % ॥ তক্তাঃ পর্ববস্বৎ পর্ধব-, 

শবে ভ্রইটব্যং ॥ 

পূর্ত (ক্রী) পালন । ইতি শব্দরদ্রাবলী ॥ 

খাতাদিকর্্ম। ইত্যমরঃ॥ আদিনা দেব- 
কুল্যাদি। তদুত্রং । পুক্রিণ্যঃ শভ! 

বাঁপী দেবতায়তনানি চ। আরাঁশ্চ 

বিশেষেণ পূর্তৎ-কর্ধ্ম বিনিদ্দিশেৎ ॥ ইতি 
ভরতঃ ॥ ততৎক্রণফলং | ইস্ট পুর্ভৎ 
দ্বিজাতীনাং প্রথমৎ ধর্দসধিনং । ইফ্টেন 
লভতে ন্বর্গৎ পুর্ভে মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥ 

বাঁপীকূপতড়াগানি দেবতাযতনানি চ। 
পতিতান্ুদ্ধরেদবস্ত স পুর্ভফলমশ্সুতে ॥ 

ইতি বরাহপুরাণং ॥ * ॥ বাঁপীত্যাদীনাহ 

পূর্তত্বাভিধানাৎ শৃদ্রম্তাধিকারমাহ জাতু- 

কর্ণ:। বাপীকৃপতড়াগাদি দেবতাযতনানি 

চ। অন্নপ্রদানমারাগাঃ পুর্তৃমিত্যভিবী- 
য়তে ॥ এ্হোপরাগ্ে বদ্দানৎ পুর্তমিত্যভি- 
বীয়তে । ইন্টাপুর্তৎ দিজাতীনাং ধর্ম 

সামান্য উচ্যতে | অর্িকারী ভবেশু 

শৃদ্রঃ পুর্বে ধর্মে ন বৈদ্িকে ॥ বৈদিকে 
এ 
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বেদাধ্যয়নসাধ্যে অগ্নিহোত্রাদাবিতি রদ্থা- | পূর্ববজিনঃ (পুহ ) অতীতজিনবিশেষঃ | তং 

করঃ] এবং ভ্তরীণামপি পুর্তাধিকারঃ 1 বথা 

নাবীত্যনুরুভৌ বৃইস্পতিঃ। পিভৃব্যগুরু- 

দৌহিত্রান্ভর্ভ, স্বতীয়মাতুলান্। পৃজয়েও 

কব্যপূর্তীভ্যাি *বদ্ধানাথাতিথীন্ ভ্্িয়ত ॥ 

ইতি জল[শয়তত্বৎ ॥ 

গুর্তঃ (তরি) পুরিতঃ | ছন্নঃ। ইতি বিশ্ব ॥ 

পুর্তিঃ (ক্র) পুরণহ। পৃধাতোর্ভাবে ভ্িঃ। 

ইতি ব্যাঁকরণৎ ॥ 

পূর্ব ক নিকেতনে।' ইতি কবিবল্পাদ্রুমঃ ॥ 

ধষ্ঠম্বরী। নিকেতনমিহ নিসন্ত্রণৎ নিবীসো। 

বাঁ। ক পূর্ধয়তি দ্বিজন্ভোভু ুং গৃহী। 

পুর্ববঘতি তীর্থেদু সাধুঃ ।ইতি দুগাদাস:॥ 

ব্্যবানস্তোহয়ৎ ॥ 

পুর্ব ক নিকেতনে। ইতি কবিকল্পত্রমঃ ॥ 

যষ্ঠস্বরী। নিকেতনমিহ নিমন্ত্রণংনিবাসে। 

'বা। ক পূর্ববতি দ্বিজান্ ভোজুং গুহী ! 

পূর্ববয়তি ভীর্থেধু সাধুঃ। ইতি ছুর্গাদাসঃ॥ 

অন্ত্যবান্তোহয়ং ॥ 
পুর্বঃ (ভি) প্রথমঃ। আদিঃ। প্রাগ্দিখেদশ- 

কালাঃ। ইত্যনরঃ॥ সমগ্রৎ॥ ইতি 

তষ্টাকীয়াং ন্বামী॥ অশ্রঃ। ইতি হলায়ুধঃর 

পুরববগন্গা (স্ত্রী) ন্্রদানদী । ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 
পুর্ববজঃ (পুত) জ্যেষ্ঠভ্রাত। ॥ ইত্যমরহ 7 

পুর্ধবজাঃ ( পুহ ) দিব্যপিতৃগণঃ । ভহ্পধ্যায়ং। 

পিতরং ২ চক্দ্রগোলস্থাহ ৩ গ্যস্তশত্ত্রাঃ ৪ 

স্ববাভুজঃ ৫ কব্যবালাদরঃ ৬1 বছবচ- 

নান্তোহয়ৎ । ইতি তরিকা শুশেনহ ৫ 

পূর্বব্া (ভ্্ী) অগ্রজ | জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পূর্ন 
ইত্যমরঘর্শনাহ £ 

পর্য্যায়ঃ | মন্প্রীঃ ২ ভ্বানদর্পপঃ ৩ মু 

ভদ্রঃ ৪ মগ্ুঘোষঃ ৪ কুমারঃ ও অঙ্টার- 

চক্রবান্৭ স্থিরচক্রঃ ৮ বজ্্রধরঃ ৯ প্রজা" 

কায়ঃ ১০ আঁদিরাট্ ১১ নীলোংপর্লা ১২ 

মহারাজঃ ১৩ নীলঃ ১৪ শাদিলবাহূনঃ ১৫ 

ধিয়াম্পতিঃ ১৬ খড়গী ১৭ দৃ্তী১৮ বিভব 

যণঃ ১৯ বালব্রতঃ ২০ পঞ্চচীধঃ ২১ 

দিংহকেলিঃ ২২ শিখাধয়ঃ ২৩ বাণী- 

শ্বরঃ ২৪। ইতি ত্রিকাণ্ডুশেষঃ | 

ুর্ববদিক্ (ত্র) প্রাচী দিক্। বন্তান্দিশি সুর্য 

উদদেতি। তদধিপতিরিন্দ্রঃ। তান্াঃ পর্যা' 

য়াদিঃ পুর্ববাশব্দে দ্রেউব্যঃ | 

পূর্ববদিক্পতিঃ (পু) ইন্দ্রঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ| 

পূর্ববদেবঃ ( পু) অস্থরঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

পূর্ববদেশঃ (খুং) প্রাচীদিগবস্থিতজনগদ;। 

তহপর্ধ্যায়ঃ | বর্তনিঃ ২। ইতি ত্রিধাও 

শেষঃ ॥ যথা । প্রাচ্যাং মাগধশোণে 

বারেন্্রীগৌড়রাঢ়কাহ। বর্দানতমোলিও' 

প্রাগ্জ্যোতিযোদাদ্রয়ঃ ॥ ইতি জ্োগি 

স্তত্বৎ ॥ 

পূর্বপদৎ (লী) পরপদ প্রারিবগা 

প্রন্কাতিঃ । যথ! পূর্ববপদাৎ মহজ্ঞায়াদগ। 

ইতি হৃপন্মব্যাকরণহ ॥ 

পুর্কাপর্ব্বতহ (পুই ) উদযাচলঃ। ইত্যামরঃ ॥ 

পূর্ববপক্ষঃ (পুশ) শুরুপক্ষঃ ॥ ইত্যমরঃ ॥ 

শানীয়প্রশ্নত। সি্ধান্তবিরুককোটিঃ 1৮ 

পর্যায়ঠা চোদ্যহ ২1 ইতি ত্রিকা গশেহঃঃ 

দেশ্যৎ ৩ ফকিকা ৪ইতি শ্দাহাবদী। 

পুর্বিপক্ষপাছ (পু ) চতুষ্পাদব্যবহারাস্ত রঃ 
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প্রথম: পাঁদঃ । তস্য সংজ্ঞান্তরং | ভাষা! ২; 

হ₹ . প্রতিজ্ঞা ৩ পক্ষঃ ৪ ইতি মিতাঁক্ষরা ॥ 

-তত্র স্বৃহজ্পতিঃ। পুর্ব্পক্ষঃ স্থৃতঃ পাদ! 

দ্বিপাদশ্গোত্তরঃ স্মৃতঃ 1 ক্রিয়াপাদস্তথা 
- চান্যশ্ততুর্ধে নিণয়ঃ স্মৃতঃ ॥ মিথ্যোক্ো৷ 

চ চতুষ্পা স্থাৎ প্রত্যবস্কন্দনে তথা । | 

প্রাঙ্ন্যায়ে চস বিজ্ঞেয়ে! দ্িপাৎ সংগ্রতি- 
পত্ভিষু ॥ ষদ্যপি সহপ্রতিপত্তাবপি নির্ণয়ো- 

৭ ,ইস্তি তথাপুযুভরবাদিনৈব ভাঁবার্ঘন্ডাঙ্গী- 
ক্ৃতত্বেন ক্রিয়াসাধ্যেন ভবতীতি ছিপাদ- 

, - তৌজ্। 1%॥ অথ ভাষাপাদঃ | তত্র ভাষা- 

 স্বরূপমাহতুঃ কাঁত্যায়নর্হস্পতী। প্রতি- 

1 -জ্ঞাদোষনিরুক্তং সাঁধ্যৎ সৎকীরণান্িতং। 
নিশ্চিতং লোকসিদ্ঞ্ধ পক্ষং পক্ষবিদো 
বিছুঃ ॥ ্ বল্পাক্ষরঃ প্রভৃতার্থে। নিঃসন্দিষ্ধো 
নিরাকুলঃ | বিরোধিকারণৈর্ক্তে।' বি- 
বোধিপ্রতিরোধকঃ॥ যদ! ত্তেবদ্থিধঃ পক্ষঃ 

কঙ্িতং পূর্বববাদিন!। দদ্যাতৎপক্ষব্বদ্ধং 
" প্রতিবাদী তদোত্তরং॥ প্রতিজ্ঞ! সাধ্যাভি- 

ধায়িকা' বাকৃ। তস্য! দোষৈঃ পরস্পর- 
বিরুদ্ধার্থপদ।দিভিত্ত্যত্তৎ | সাধ্য সাঁধ- 

* * নীর্হাভিমতার্থৎ 'পক্ষৎ বিছুঃ । অন্যথা 
প্রতিজ্ঞাদোষেণ সাধ্যদোষঃ সা । -অত- 

এবোত্তং | বচনস্য প্রতিজ্ঞাত্বং তদর্থদ্য 

চ পক্ষত!। : অসম্করেণ বক্তব্যে, ব্যব- 
' হারেষু বাদিভিঃ ॥ বুক্তব্যে-পক্ষপ্রতিজ্ঞে 

-* শুর্ববোক্তে। নারদেনাপি। সারস্ত্ ব্যব- 
7 হারাণ।হ প্রতিজ্ঞা সযুদাহতা! 1 তদ্ধানো 

:** হীয়তে বাদী তরংস্তামুতরো। ২ ॥ 

উত্তরো বিজয়ী বদ্যপ্যন্যত্র সাঁধ্যং জাপ্যই 
৯৭ 

নল 

-. -তদ্বিশিউধন্মী পক্ষ ইতি ভেদঃ 1: তথা 
প্য্র -বাকৃপ্রত্যাব্যাঁদিধর্্মবিশেষবিশি- 

- উস্য পক্ষতয়া ধর্ট্িগোহধমর্ণাদেরের 

- . সাঁধ্যত্বাৎ সাধ্যপক্ষয়োৌরভেদাভিধানৎ | 

অতএব উপসংহাবে চ এবংবিধঃ পক্ষ 
ইতি মিতাক্ষরায়ান্ত ভাষা প্রতিজ্ঞাপক্ষ 
ইতি নার্থান্তরসিত্যুক্তং। ভাষার্থযুত্তু। ভাষা 

স্বরূপপ্রপঞ্চমাহ হল্লাক্ষর ইতি । নিরা- 

কুলঃ পৌর্ববাপর্ধবিপর্ধযাসাদিশুন্যঃ ৷ অত্র 

দৃঢতে চ ব্যবহারে চ গ্রত্রতে হজ্ঞবর্্মণি 

খানি পশ্যন্তুদানীনাঃ কর্তা তানি ন 

পশ্টতি ॥ ইতি গৃহসংগ্রহবচনাছুদাদী- 
নেভ্যে জ্ঞাহা! শোধয়েৎ। তচ্ছেধনমাহ 

বৃহস্পতিঃ। ন্যুনাধিকৎ পুর্ববপক্ষৎ তাবদ্- 
বাদী বিশৌধয়ে। ন দদ্যাছ্ভ্তরং যাব 

প্রতার্থী সভ্যননিধো ॥ তলিখনপ্রকার- 
মাহ ব্যাসঃ। পাওুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ৷ 
বা প্রথম লিখে ।'উন1ধিকত্ত সংশোধ্যৎ 

পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ ॥ ফলকৎ 

কাষ্ঠাদিপটকৎ | কাত্যায়নঃ | পৃর্ববপক্ষৎ 

স্বভাবোক্তৎ প্রাডিবাকোহথ লেখয়ে। 
পাগুলেখ্যেন ফলকে ততঃ পাত্রেইভি- 

লেখযে॥ শোধয়েৎ পুর্ববপক্ষত্ত যাব" 
শ্লোত্বরদর্শনং । উত্তরেগাবরদ্ধদা নিৰৃভিঃ 
শোধন ভবে ॥ অন্যছুক্রং লিখেদেবাহন্য- 

দর্ধিপ্রত্যর্ধিনোর্ববচঃ ॥ চৌরবচ্ছাসয়েতন্ত 
, ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ স্বভাবোক্তমক- 

ত্রিমং। এতচ্চ স্বরবিশেষাদিনা ভুজ্রেয়ং। 

অতএব যাজ্ঞবন্্যঃ 1 ছলৎ নিরস্য ভূতেন 

ব্যবহারাময়েমূপঃ । ভূতমপ্যন্ুপন্যস্তৎ 
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হীয়তে ব্যবহারতঃ | ভৃতৎ তত্ারসনবদ়্। 
যদাহ নারদং। ভূতং তত্বার্থং 'দম্বদ্ধং 

. প্রমাদাভিহিতৎ ছলং । কিন্ত রাজ্ঞ বিশে- 
যেণ ব্বধর্ধমভিরক্ষতা.॥ মনুষ্যচিত্রবৈচি- 

ত্র্যাৎ পরীক্ষ্যা সাধ্বলাধৃতা | সর্ষে 

ঘর্থবিবাদেষু বাকৃছলেনাবসীদতি ॥ পশু- 

্্রীভূষ্ক্ণাদানে শান্যোহপ্যর্থা্ হীয়তে । 
অর্বেধু .অর্থবিবাদেষু প্রমাদাভিধানেহপি 

নাঁবসীদতি । অন্রোদাীহরণৎ পশুস্্রী- 
ত্যাদি। অর্থবিবাদগ্রহণান্মন্ত্ুকৃতবিবাদেরু 

গ্রাদাঁভিধানে প্রক্কৃতার্থাদ্বীয়ত ইতি 

গম্যতে ॥ যথাঁহমনেন শিরসি পাঁদেন 

তাড়িত ইত্যভিধাঁয় কেবলং হস্তেন তাঁড়িত 

ইতি বদন্ ন কেবলং দণ্যুঃ পরাজীয়তে 
চ। তথা চ ত্বৎ শতৎ মহহ ধণং ধারয়নি 

মত্ত খণত্বেন গৃহীততাবদ্ধনকত্বাদিত্যাদি 
ভাষাশরীরং এতচ্চ সংস্কতদেশভাধান্য- 

তরেণ যথাবোধৎ বক্তব্যৎ লেখ্যৎ বা! 
মূর্খাগাসপি যাদিগতিবাদিত্বদর্শনাৎ। অত- 

এবাধ্যাপনেহপি তাখোজং | বিজুধর্ো- 
ভরে |] সংস্কতৈঃ প্রাকৃতৈর্ববাক্যৈরবঃ 
শিষ্যমনুরূপতঃ ॥ দেশভাষাদ্যুপায়াদ্যৈ- 
বোধয়ে স গুর্ং স্যৃতঃ 0. ইতি. ব্যব- 
হারতত্ৎ ॥ ১. 

পুর্ববফন্তনী (স্ট্রীট) অশ্বিশ্বাদিসপ্তবিংশতি- 

. নক্ষত্রান্তর্গ তৈকাদশনকষত্রৎ। তভু শা 
ক্কাতিতারকাদয়াতঘ্মকৎ । তম্াধিষ্াত্রী 
দেবতা ভগ: ) ইতি, মুহূর্তচিন্তামণিঃ 
অপি চ । দক্ষিণোনভরখতে দ্বিতাঁরকে 
যোনিঙে মিলভি মস্তকোপরি ॥ কীটতঃ 

স্কটসরোরুহাননে নিঃহতা-২৬৮ জং 

রসাক্ষিলিপ্তিকাঃ ॥ দং ৪1 ২৮। ইতি 

কালিদাসকৃতরাভ্রিলগ্রনিকূপণং 1 * ॥ 

তত্র জাতফলং । শুরত্ত্যাগী সাহমী ভূমি- 
ভর্ত। কোপাক্রান্তঃ স্তাচ্ছিরালোইতিদক্ষঃ। 

ধূর্ত: ভ্রুরোহত্যন্তবাতাধিকঃ প্রাকৃত 

শ্চেজ্জন্মকালে চ যস্য॥ ইতি কোটী 
প্রদীপঃ ॥ 

পূর্ববফন্তনীভবঃ (পুং ) বৃহস্পতি: | 

শবমালা ॥ 

ইতি 

পৃর্বভদ্রপদঃ (পুং) আখ্িদ্যাদিরপ্তবিং" 

পুর্বভদ্্রপদাঃ (ত্র) ) শতিনক্ষতরনত্- 
পুর্ব্বভান্রপদাঃ (ভ্ত্রী) / পঞ্চবিংশনক্ষত্ং। 

ততপর্ধযায়ঃ। প্রোষ্পদাঃ ২ | ইত 
মরঃ ॥ দ্ধে পুরব্বভাদ্রপদোতরভান্রগদার। 

প্রোষ্ঠো গৌঁঃ ভদ্রেশ্চ গৌঃ তস্যের গার 
আসাঁং তান্তথা। গ্রহপতিরিব ভদ্রপাদা?ু' 

গতে। রাভেত্যাশ্চরধযমঞ্ুরী শ্লেখা্রেপণা 
শব্দো তস্বাদিঃ ভান্রপদাশল্ো দীর্ঘাদি 
রীতি কেচিৎ। দীর্ঘাদিপাঠ প্রাণ 

দিক ইতি মুকুটাদয়ঃ ॥ পূর্বে পরো 
ছে উত্তরে তু ভদ্রপদে দ্বে স রি 
চতুঃসঘখ্য ইতি বহুবচনহ। কদা 
প্রোষ্ঠপদে কদ উরে প্রোর্ঠপদে ইতি 
তাঁরকয়োদ্বিাৎ দ্বিবনৎ। ফত্নীশ্রোতি 

পদাশন্দো ছিত্বে বহে চ ভদ্র দে 
হপীতি কেচিহ ভদ্রপদেন. দুক্তঃ কাপ 

ইতিপ্রয়োগাৎ পুহলিলোিপি ররর 
-ইতি কেচিত॥ ইতি তটীকায়াহ ভরত: 

তাং তু ছহ্িগোতিরবর্তিখট্াৃতিত 



পর্ব ২৪৬৩. পূর্ধব 

ছয়াত্মিকাঃ ৷ ভারাকৃতিতারাদয়রূপ! বা । 

তদধিদেবতা অজপাঁদঃ আসা জঘন্য- 

পুঃ। ইতি জ্যোতিষং | অপি চ। ভার- 

- মৃিভূতিকোপরিস্থিতে পুর্ববভান্দ্রপদতে 
দ্বিতারকে । লিগ্তিকাঃ করিকরাক্ষি২২৮- 

সংমিত। নিঃসরন্তি বৃষভোদয়াৎ প্রিয়ে ॥ |: 
দং ৩।৪৮।.ইতি কালিদানকৃতরাত্রিলগ্- 
নিরূপণখাঞ্ষ। তত্র জাতফলং।জিতেন্দ্রিয়ঃ 

বর্ববকলাহ্ দক্ষ ো জিতারিপক্ষঃ খলু তস্য 

নিত্যৎ।. ভবেম্মহীয়ান্ হুতরামপুর্বা পূর্ব 
যদা। ভাদ্রপদা প্রস্ুতৌ ॥ ইতি কোন্তী- 
প্রদীপঃ ॥ 

পুর্বব়ক্ষ ( পুহ ) জিনবিশেষঃ। ততপর্ধ্যায়ঃ | 
মণিভদ্রঃ ২ 'জন্তলঃ ৩ জলেন্দ্রঃ ৪1 ইতি 
ভিিকাশুশেষঃ ॥ 

পূর্ববঙ্গ ( পুৎ ) নাট্যোপক্রমঃ॥ ইতি হেখ- 
চন্্রঃ ॥ তৎপর্ধ্যায়ঃ। প্রাক্ংগীতৎ ২ 
খণনিকা ৩। ইতি জটাধরঃ ॥ 

পূর্ববরাগঃ (পুই) নায়কনাঘ্িকয়োর্দশাবিশেষঃ 

বখ! 1 শ্রবগাদ্দশনাদ্বাপি মিথঃসংরূঢ়- 

'রাগয়োঃ ॥ - দশাবিশেষে। বোধপ্রাপ্ডো। 

পুর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ ইতি দাহিত্য- 

দর্পণ ॥ রি 

. পূর্বররাত্রঃ (পু ) রাত্রে: পূর্ববভাগঃ॥- ইতি 
, মুদ্ধবোধব্যাকরণং এ. খঃ 

পুর্ববরূপহ (রী ) পুর্ববলক্ষর্ণহ॥ বৈদ্যকে ভাঁবি- 
ব্যাধিবোধকচিহৃৎ | যথা! প্রাগুপৎ যেন 
লক্ষ্যতে। উতপিহস্থরানয়ো দোষবিশে- 

যেণানধিতিতঃ | -লিঙ্গমব্যক্তমল্লত্থাছ্যাধী- 

নাহ তদযথাযথ্হ ॥ দ্বিবিধং ছি পূর্ববরূপহ 

ভবতি সামান্যৎ বিশিইঞ্চ । আমান্তং 

: যেন দোষদৃষ্যসংযুচ্ছনাবস্থাজনিতেন ভাবি- 
ভুরাদিব্য[ধিমাত্রং প্রতীয়তে ন তু বাতাদি- 
জনিতত্বাপদিবিশেষঃ | যথ!।. শমো। রতি-" 

বিবর্ণত্বমিতি। তথা বালগুরুবাকাপ্রদে- 
যাদি। সামান্াভিপ্রায়েণৈব তন্ত্ান্তিরং 

যখা। ব্যাধের্জাতিবৃড্যা চ পুর্বরূপেণ 
লক্ষ্যতে | ভাবঃ কিমাত্মকত্বঞ্চ লক্ষাতে " 

লক্ষণেন তু ইতি ॥ তথাহ পরাশরঃ। 
পুর্বরূপৎ নাম যেন ভাবিব্যাধিবিশেযো 
লক্ষ্যতে নতু দৌষবিশেষ ইতি বিশিটং 
যথা! ॥ উরঃক্ষতাদে লিঙ্গান্যেব বাতাদি- 

জান্যব্যক্তানি। যছুক্তৎ তত্রৈব। অব্যক্ত 
লক্ষণৎ তেষাং পূর্ববরূপঘিতি স্মতমিতি । 

তথাহ জুশ্রতঃ॥ সাঁদান্চতো। বিশেধাভু 

জূভাত্যর্থং সমীরণাঁৎ । পিতন্সয়নয়ো- 
দ্দাহঃ কফান্না্নাতিনন্দনমিতি ॥ হারীতে- 

হপ্যুক্তং ইতি পূর্ববরূপমধটানাং ভ্বরাঁণাং 
সামান্ততো! বিশেষাতু ভূক্তামর্দভুয়িষ্ঠং 
হৃদয়োদ্বেগি বাতমিতি। প্াগুপং যেন 
লঙ্ষ্যতে ইত্যস্যার্থমাহ রক্ষিত: 1. যেন 
অমাছিন! উৎপিহন্ঃ সামশ্রীসাকল্যাছুৎ- 

পাদেচ্ছুরালয়ে! রোগঃ দোষবিশেষেণ 

বাতাদিজন্তাসাধারণবেপখুনদিলা অনধি- 
ঠিতোহনম্বঘ্বো লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে তৎ 
প্রাগুপমিতি । - ক ত্য- 

£ ফ্যার্থমাহ ঘ এব 7 প্রাগুপমিত্যনেন 

পুর্ববোক্তেন সহ্ন্ধঃ লিগ্গৎ লক্ষণং অব্যক্তং 
'নাত্যিভিব্যক্তৎ তত্র হেহুরল্সহাৎ শু ত্বাব- 

রণাদিযোঁগাদব্যক্তত্বমিত্যর্থ বখাযথং যন্ত 



পুর্থা ২৪৬৪ 

ব্যাধের্ষজ্রপৎ তদেবাব্যক্ং তথ্য ু্বব- 
মিত্যর্থঃ। অন্যে তু'পুর্বরূপলক্ষণযাহুঃ | 

 স্থানসংশ্রয়িণঃ তুদ্ধা ..ভাবিব্যাধিপ্রবোঁ- 
ধক: দোবাঃ কৃর্ববস্তি বলিঙং পূর্ববরূপৎ 

'তছুচ্যত ইতি ।॥ -সংক্ষেপতস্ত লক্ষণং ] - 
'ভীবিব্যাধিবোধকমেব লিঙ্বহ পুর্ববরূপং | 

“ইতি 'মাধবকরবিজয়রক্ষিতৌ৷ | 
গর্বববাদঃ (.পুং) ব্যবহারে রাজাদিসমীপে 

প্রাাঁবেদনং । যথ]। পূর্বববাদম্পরিত্যজ্য 
যোইন্যমালম্তে পুনঃ । পদসংজ্রমণাজ্- 

' জ্ঞেয়ে! হীনবাদী স বৈ নরঃ ॥ ইতি মিতা- 

ক্ষর] ॥ 

পূর্ধববাদী[ ন]( গং) প্রাগভিযোকজ্া | প্রথম- 
বিবাঁদী। যথখ]] প্রা্ন্যায়কারণোক্জে। ভু 

-প্রতার্থা নি্দিশেত ক্রিয়া মিথ্যোভে। 
পুরধববাঁদী ভু 'প্রতিপতে) নস! ভবে ॥ ইতি 
নিতাঁক্ষর। ॥ 

পুর্ববশৈলঃ ( পুৎ) ১৪ 
খর ॥ 

পূর্বনরঃ (তরি) অশ্রগামী । যথা! । দ্বিষন্ বলে- 

চরাগ্র্যাণাৎ ত্বমাদায় চরে বনে । অগ্রে 

"সরো! জঘন্যানাৎ মাভূত পুর্ববদরো! নম £ 
ইতি ভণ্টিং ॥ 

পুর্বমারঃ (তরি ) পূর্ববসরঃ | পুর্বরৎ দেশ সর. 
ভীতি কর্তৃরি ণ্প্রত্যয়ঃ1 ইতি ব্যাকরণংঃ 

পুর্ব [্ড্ী) পূর্বিক্।-তৎপব্যায়ঃ। প্রাচী ২ 

পুরা ৩ যাঘোনী ৪ এন্দ্রী ৫মাঘবতী ৬1 

1 ইতি জটাঁ- 

- তদ্দিশৃভববায়ুগুণঃ।.পুর্ববস্ত মধুরো বভঃ 

স্রিচ্ধঃ হটুরসান্থিতঃ ॥ গুরুধিদাহশঘনো 
বাতদূঃ পিতনাশন: ৪ ইতি রাজনির্ধন্টঃ 

অপি. চ। 'প্রাথাতো! মধুরঃ ক্ষারো বহি" 

মান্দ্যকরে! গুরুঃ | বৈরস্যাৌরবৌফ্যানি 

. -করোত্যপৃন্বৌষধীয়ু চ ॥ . ভগ্ৌতপিউ- 
ক্ষতাদ্যেতু রাগশ্ববতুদাহরুৎ। বম্িপাঁত 

-ভ্রশ্বাসহপ্দোষার্শোবিষক্রিমীন্ ॥ কোগ- 
য়েদামবাত্। ঘনসতঘাতকারণং | ইতি 
রাজবললভঃ ॥ % | তন্দিগধিপতযঃ| মে 

সিংহধনূরাশয়ঃ। যথা । প্রাগাদিককু্ং 

নাথা যথাসংখ্যৎ প্রদক্ষিণহ | মেযানা . 

রাশয়ে। জেয়াক্িা্তিপরিভমাৎ ইতি 

জ্যোতিস্তত্বং ॥ 

পুর্ববাঃ € পু ) পুর্ববজাঃ | -পূরবপুরুধাঃ। বহ 
বচনাভ্তোহয়ং। ইত্যমরঃ & 

ূর্বান্ড্রিঃ (পুৎ ) উদয়।চলঃ।' তৎগর্যায়। 
দিনমুদ্ধা ২। ইতি ভ্রিকাণশেষঃ ॥ 

ুর্ববাধাঢা (তরী) অঙ্বিন্যাদিসণ্তবিংশতিনগ 
্রান্তর্গতবিংশনক্ষত্রং। যা দৃর্ণাফতিগ 
ভারাক্সিকা 1 গজদন্তাবতিষিতারারি 
ব1। অস্থ্া। অধিষ্ঠাতৃদেবতা তোয়ং | ইতি 

জ্যোতিষ ॥ অলি চা সপ্ন শি 

গতে চতুত্তারকে করিকরোরুবারিতে । 

অন্ত্যভাদঘ্বতবাণি নির্গতাঃ রন? 

শশাঙ্ছলিপ্িকাঃ ॥ দহ ১) ৪৯ 

কালিদানকৃতরাতরিলযরনিরূপণহ 851 2 

জাতফলহ। ভুয়ো ছুয়নুয়ান 

ভত্তো দেবে বছুমান্তোহতিদক্ষঃ! ঃ 
সাঢা জ্মকাঁলে বদি ন্যাদাঘাঢিঃ »। 

বর্গে নিভান্তং ॥ ইতি ঠা ঃ 

পুর্ব (পুহ) ভিধাবিততিলপ্রথমগা রা 
সচ ভিহশদিগুদিনমানে দুর্বোদ 



পুষ" . (২৪৬৫ পৃক্কা' 

দশদগ্ডকালঃ 1 যথা" পুর্বাহো বৈ 

দেবানাং অধ্যন্দিনহ মনুষ্যাণাসপ্রাহঃ 
পিতৃণাং।-ইতি শ্রতিঃ॥ অপি চ। ত্রিধা- 

বিভক্তদিনভাগাভিপ্র।য়েণ তু লোকাক্ষিং। 

পুর্ববান্ছে মধ্যমে বাপি যদি পর্ব সমা- 

প্যতে ৷ তদোপবাসঃ পুর্বেছ্যন্তদহর্ধাগ 

ইফ্যতে ॥ অপরাহ্রেহথব! রাঁভৌ। যদি 

পর্ব সমাপ্যতে | উপোষ্য তশ্মি্নহনি 
শ্বোভৃতে যাগ ,ইফতে ॥ উপৌষ্যেতি 
নাহোরাত্রাভোজনগরং কিন্তু কৃতে অগ্্যা- 

ধানে দেবা যজমীনস্থ সমীপযুপবসন্তীতি 

উপবাঁশবেনাগ্্যাধানমুচ্যতে | বৃর্য্যো- 
দয়াবধিপ্রহরঘযং। দ্বিধাবিভক্তদিনপর্বব- 
ভাগঃ। . যথা । পূর্ধবাহ্থাপরাহ্নুরূপদ্বিধা- 

বিভক্তদিনয়্যাবধিত্বেনাবর্তনমাহ ক্কন্দ- 

পুরাণ । আবর্ভনাতু পূর্ববান্ছো হৃপরাহু- 

স্ততঃ পরঃ। আবর্তনাৎ বাসরস্য ছায়া 
পরিবর্তনীৎ প্রাগিতিশেষঃ অতএবৌক্তৎ। 

অশ্থখৎ বন্দয়েন্সিত্যৎ পূর্ববান্ে প্রহর- 
দ্বয়ে। অত উদ্ধং ন বন্দেত অশ্বথস্ত 

কদাচন ॥ ইতি মলমাসতত্ৎ 
পূর্ববাহেতনঃ [তি ) পূর্ধবাহ্থে ভবঃ। "ইতি 

সিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ বন 

পুর্কেছ্য, [স্] ব্য পুর্ববদিনং । ইতামরঃ ॥ 
প্রাতঃকালঃ। ধর্শাবাসরঃ। ইতি মেদিনী 

পুল কি সংহতৌ।। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ ষষ্ঠ- 
্বরী। কি পুলয়তি পুলতি। মহতী 
রাশীকরণৎ। ইতি দুর্গাদানহ॥ 

পৃৰ সুদ্ধৌ। ইতি কবিকল্দ্রুমুঃ ॥ য্ঠন্থরী 
গধতি। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

৯৩৮ 

পুষঃ গে) ব্রহ্ম দাঁকুবৃক্ষঃ( তু চি ভাঁষা। 
ইত্যমরঃ ॥ 

পৃষকঃ ( পু) ব্রহ্মদারুতৃক্ষঃ। পলা শপিপল 

ইতি হিন্দী ভাষা । ইতি রাজনির্ধনটঃ ॥ 

অন্ত পর্ধ্যায়গুণাঃ ভুলশবে ভ্রষ্ব্যাঃ 
পুষভাঁষা (স্ত্রী) ইন্দ্রনগবী | , তৎপর্ধ্যাঘঃ। 

স্থরপুরী ২। ইতি শব্দরডাবলী ॥ 
গ্যস্হুৎ [দূ] পং)শিবঃ। ইতি হ্মচজ্দরং॥ 

পৃষা [ন্] (পুং) সূর্্যঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
পু ক পুর্ভে। ইতি কবিকল্প্রমঃ | পুরিঃ 

পূর্ণীকরণং। ক পারয়তি পয়সা কুস্তৎং 

লোকঃ ৷ ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পৃনপ্রীতে।। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ ন অতি- 
খীন্ পুণোতি। ইতি ছর্গাদাসঃ ॥ 

পৃ লি পালনে! ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ লি 
পিপর্তি। ইতি ছুর্গাদানঃ ॥ 

পৃ শঙ ব্যায়ামকে। ইতি কবিকল্পভ্রুসঃ ॥ 
ব্যায়ামকে| ব্যাপারঃ | শ ও ধর্মে ব্যাপ্রি- 

য়তে স্থারীঃ। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পৃকা (স্ত্রী) শাকবিশেষঃ। পিড়িং ইতি ভাষ1! 

তৎপর্ধযায়ঃ॥ মরুন্মাল ২ পিশুন!' ৩ 

দেবী ৪ লতা ৫ লঘুঃ ৬ 'সমুদ্রান্তা ৭ 

বধুঃ ৮. কোটিবর্ধা ৯ লঙ্কায়িকা ১০ 1 
ইত্যমরঃ& মরু ১১ মালা ১২ স্পুকা। ১৩ 

কোটা ১৪ বর্ষা ১৫ লঙ্কাপিকা ১৬ বর্ষা 

লঙ্কাঁর়িকা ১৭1 ইতি উত্রীকাগ্নাং ভরতঃ7 
তক্ষরঃ ১৮ চোঁরকঃ ১৯ চণ্ডঃ২০ | ইতি 

রত্রমালা ৮ অপ্য গুণাঃ | পাকে অধুবহৎ॥ 
হৃদ্যতং | পরিশকফনাশিরঞ্চ 1 ইতি ব্রা 
বললভঃ £ 
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হ) 

পৃক্তৎ (লী) ধনৎ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ সম্পর্ক- 
হুক্তে তরি ॥ 

পুক্তিঃ (ত্ত্রী) সম্পর্কঃ। স্পর্শ ॥ ততপর্্যায়ঃ। 

স্পৃষ্টিঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 
পুচ ঈ লঙ সম্পর্কে। ইতি কবিকল্গদ্রুমঃ ॥ 

ঈ পুস্তঃ। ল উ পৃক্তে। পরীপৃচ্যতে | 
 চেহ সম্পৃক্ভীভাবঃ। সম্পৃত্তে নাভি- 
শকতৈর্ব ইতি হুলায়ুধঃ। সম্পূক্তে মধুন! 

চর্ণৎ ভিষগিতি তু অন্তরুতিগ্রম্য্থসথাদিতি 
চতুভূজঃ | ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পৃচ কি সংযমনে। মম্পর্কে। ইতি কবিকল্প- 
দ্রুমঃ ॥ সহযমনং বন্ধনং | কি পর্চযতি 
পর্চতি ছুষ্টং রাজ।। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পুচ ধ ঈ সম্পর্কে। ইতি কবিকল্পত্রমঃ ॥ 
সম্পর্ক ইহ সংপুক্ভীকরণৎ সম্পৃক্তী- 

ভাবশ্চ। খ পৃণক্তি ধনুষ! বাণ । সং- 

,পুণক্তি ন পাপিভির্ঘ ইতি হলায়ুধঃ ৷ ঈ 

.+ পুক্তঃ। পপর্চ | ইতি ছুর্গাদাসঃ॥ 
. পুচ্ছা (জী) গ্রন্থঃ । ইত্যমরঃ ॥ 

পৃজ ই লঙ সম্পর্কে। ইতি কবিকল্পত্রুনঃ ॥ 
সপ্তমন্থরী | ই পুণ্ত্যতে ৷ ল উ পৃঙ্ক্তে | 
অয়ৎ কৈশ্চিন্ন মন্যতে | ইতি ভুর্গাদাসঃ ॥ 

পৃড শ খুদি। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ | যুদি 
হপ্রীকরণে ॥ শ পৃড়তি দ্ীনৎ দাতা। 
পর্ডিত!। ইতি দুর্গাদাসঃ £ 

পুশ. ভূপি। ইতি কবিকল্পক্রনঃ £ তৃপি 

তৃপ্তীকরণে। শ অগ্রিৎ পৃণতি যো দ্বিজঃ। 

- পর্ণিত। ইতি ভুর্থাদারঃ 1 

পৃতনা। [ভ্রী) সেনা । সেনাভেদঃ। ইতি 
মেদিনী ॥ বাহিনীত্রয়। অত্র গজাস্ত্ি 

চদ্বারিংশদধিকশতদ্বয়ং ২৪৩। রথাস 

চত্তারিংশদধিকশতদয়ৎ ২৪৩। অথ! উন 

ভ্রিংশদধিকসপ্ডশতহ ৭২৯। পনাবিবাঃ 

পঞ্চদশীধিকশতদ্বয়াধিকমহত্রং ১২১৫। 

জযুদায়েন ভ্রিংশদধিকচতুঃশতাধিকনহর 

দ্বয়ৎ ২৪৩০। ইত্যমরভরতৌ 

পুতনাষাট্ [সাহ] (পুহ) ইন্তঃ 

ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পৃথ ক প্রক্ষেপে | ইতি কৰিব 

ক পর্থয়তি গুড়মৌষধে জন; | ই 

দুর্গাদাসঃ ॥ 

পৃথক্ ব্য ভিন্নৎ ! ততপর্য্যায়ঃ | বিনাহ 

রেণ ৩ খতে ৪ হিরুক্ ৫ নানা+ 

বর্জন ৭ | ইত্যমরঃ ॥ 

পৃথভজুৎ (ক্লী) চতুর্বিংশতিগগান্তগদ্ 

গুণঃ | তস্য লক্ষণ | বৃহ 

মাধারণকারণস্থং বথা॥ সংখ্যাব গুদ 

স্যাৎ পৃথকৃপরত্যয়কারণত । গে, 

ভাবতো নাহ চরিতার্থতযুচ্তে॥ 

পৃথগিয়ং নেতি প্রতীতিহি রি 

ইতি ভাযাপরিচ্ছেদঃ ॥ পৃথবুং রি 

পয়তি সংখ্যাবদ্িতি প্রহার 

রণকারণৎ পৃথথভুং | রিড 

সংখ্যাবহ যথা হি নিতু একই কে, 

অনিত্যে অনিত্যহ আশ্রয় রে 

চোহপদ্যতে আাশ্রয়নাশামপ্যতি এ 

একপৃথকুমপি দ্বিরাদিবৎ দ্িগৃ 

| ইতি 

থরে 

'মপীত্যর্থ;1 ইতি নত 

পৃজুচা (ত্র) সর্বদা! ইতি রহ্নালা 

পৃথস্পনী” (ক্র) ছুত্রবুক্ষবিশেষঃ | 
হুদ 
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ইতি ভাষা । তথপর্ধ্যারঃ | পৃষ্মিপর্মীৎ 
চিত্রপর্ন৩ অভ্বিল্লিক! ৪1 ইত্যমরঃ ॥ 

- পুথকৃক্ষেত্রাঃ (পু) একক্মান্সানীবর্ণভ্রীজাত- 
পুভ্রা। ইতি মিতাক্ষরা ॥ 

পুথগান্মতা (স্ত্রী) বিবেকঃ | ইত্যযরঃ 
পৃখগাত্বিক (ভ্দ্রী) ব্যক্তিঃ। যখ!? £জাতি- 

র্জাতঞ্চ সামান্য ব্যক্তিস্ত পৃথগাত্মিক1। 
ইতি জনুর্জননজন্মানীত্যাদিশ্লোকোভিরং 

ক্ষচিদমরকোমে পাঠঃ ॥ 
পুথগ্জনঃ ( পুহ) মূর্থঃ। নীচঃ | ইত্যমরহ ॥ 

পাপী। ইতি শব্দরত্বাবলী | ভিন্নলোকশ্চ॥ 
পৃথখিধঃ (ব্রি) নানারূপঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
পৃথশ্বীজঃ (পুহ) ভল্লাতকঃ ॥ ইতি রাঁজ- 

, নির্ঘন্টঃ ॥ 
'গৃথবী (স্ত্রী) পৃথিবী । যথা । পৃথবী পৃথিবী 
" " পৃথী ধরা সর্বংমহা রসা। ইতি ভরত- 

ধুতবাঁচস্গতিঃ ॥ 

'পৃ্া দ্ত্রী) কুস্তী। ইতি জটাধরঃ | 

'পৃথাজঃ (পুং) অর্ভনবক্ষঃ॥ ইতি রাঁজ- 
নির্ঘটিঃ 4 কুভী গুজষ্ড ॥ 

পৃথাপতিঃ ( পু) পাতুরাহঃ ॥ ইতি ভ্রিকাণু- 
শেষ ॥ 

পৃথিকা (ন্ত্রী) শতপদ্দী। ইতি শব্দদালাঁ ॥ 
পৃথিবিঃ (ক্র) পৃথিবী! ইতি ংক্ষিপ্তারো- 

গাদিরৃভিং | 

পৃথিবী (জ্তী) প্রথতে বিস্তারং যাঁতি ইবট্ 
নিপাতনাজ্জিঃ। তৎপর্যায়ঃ। ভূহ হ 

ভূমিং ৩ অচল! ৪ অনন্ত! € রসা ৬ বিশ্ব 

স্তবা ৭ হিরা চু ধবা ৯ ধরিত্রী ১০ 

ধরণী ১১ ক্বৌনী ১২ জ্য1১৩ কাশ্বপী ১৪ 

ক্ষিতিঃ ১৫ জর্বহসহা ১৬ বন্থুমতী ১৭ 

বন্থধা ১৮উববাঁ ১৯ বন্থন্ধরা ২০ গোত্র! ২১ 

কুঃ ২২ পৃথী ৩ ক্যা ২৪ অবনিঃ ২৫ 

মেদ্িনী ২৬ মহী২৭ | ইত্যমরঃ ॥ ভূর্ ২৮. 
ভূমী ২৯ ধরণিঃ ৩০ ক্ষোণি: ৩১ ক্ষোণী ৩২ 

ক্ষৌনিঃ ৩৩ ক্ষমা] ৩৪ অবনী ৩৫ মহিঃ ৩৬ 

রত্রগর্তা৩৭ সাগরাম্বরা ৩৮ অন্ধিমেখল! ৩৯ 
ভূতধাত্রী ৪০ রত্বাবতী,৪১ দেহিনী ৪২ 
পারা ৪৩ বিপুল ৪৪ মধ্যমলোক- 

বত্মর্প ৪৫। ইতি ভরতঃ ॥ ধরণীধর1 ৪৬ 
"ধারণী ৪৭ মহাকান্তা ৪৮ জগদ্বহা ৪৯ 
্রন্ধবতী ৫০ থগুনী ৫১ গিরিকণিক! ৫২ 

ধারয়িত্রী ৫৩ ধাঁত্রী ৫৪ সাঁগরমেখল। ৫৫ 

সহা ৫৬ অচলকীল! ৫৭ গৌঃ ৫৮ অন্ধি- 
দ্বীপ। ৫৯ দ্বিরা ৬০ ইড়। ৬১ ইড়িক| ৬২ 

ইলা ৬৩ ইলিকা ৬৪.1- ইতি শবরত্া- 
বলী ॥ উদধিবক্ত্রা ৬৫ ইর(৬৬ আদিম। ৬৭ 

- ই্বলা ৬৮ বরা ৬৯ উর্ব্বরা ৭০ আদ্যা ৭১ 

জগতী ৭২ পৃথুঃ ৭৩ ভুবনমাতা ৭৪ 

নিস্চলা ৭৫ কীজগ্রহুত০৫৬ শ্যাম! ৫৫ 
ক্রোড়কান্ত। ৭৮। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ 

খগবতী ৭৯ অদ্দিতিঃ ৮০ | ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ * ॥ স্যায়মতে অন্ধ] ধন্মংৎ। জপ 

দ্রবনুপ্রত্যক্ষযোগিহং 1 ইয়ং গুববাঁ বস- 
হুক্তা চ। অস্যা দ্রবন্ৎ নৈমিত্তিক । 
অস্যা গুণাঃ। স্পর্শহ ১,সহখ্যা ২ পরি- 
মিতিঃ৩ পৃথজুৎ ৪ সহযোগঃ ৫ বিভাগঃ ৬ 

-পরহ্থৎ ৭ অপর্রহ্ৎ ৮ বেগঃ ৯ দ্রেবত্বহ ১০ 

শুরুতহ্ং ১১ জপহ ১২ রনই ১৯৩ গন্ধত ১৪1 

ইয়ং গহ্ধকারণৎ নানারূপবতী বড় 
শপ 
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যুক্তা। গন্বস্ত ছ্বিবিধঃ সৌরভং অসৌরভং।. 
তস্যাঃ স্পর্শ; অনুষশীতপাকজঃ | সা 
দ্বিবিধ। নিত্যা অনিত্যা চ পরশাণুন্ব- 

ব্ূপা নিত্য! নাবয়বা অনিত্য! [ সা ত্রিবিধা 

দেহেক্দিয়বিষয়রূপা! | দেহরিপা যোমি- 

জাদিঃ ইন্ডিয়াত্িকা ঘ্রাণরূপা বিষয়া- 

স্মিকা দ্যণুকাদিক্রক্ষাগুপর্ধ্স্তা 1 যথা । 
রূপদ্রবত্বপ্রত্যক্ষযোগি জ্যাৎ প্রথম- 

তিক ॥ গুরুণী দে রসবতী দ্য়োর্নৈমি- 
স্তিকে। দ্বঃ ॥ ম্পর্শাদয়োহকট। বেগশ্চ 
দ্রবত্বঞ্চ গুরুত্বকং | রূপং রসস্তথ! স্নেছো। 

বারিণ্যেতে চতুর্দশ ॥ ন্নেহহীনা গন্ধযুতা 

ক্ষিতাবেতে চতুর্দশ । তত্র ক্ষিতির্ধহেতু- 
. শানারূপবতী মতা ॥ ষড়িধস্ত রসস্তত্র 

গন্দোহপি ছিন্বিধো মতঃ। স্পর্শস্ত তস্য 

, বিজ্ঞেয়। হৃনুষ্ণশীতপাকজঙঃ॥ নিত্যাঁ- 

নিত্যা চ সা ছেখা নিত্যা ফ্যাদণুলক্ষণা। 
অনিতা! তু তদন্য! স্যাৎ দৈবাবয়ব- 
যোগিনী! সাচ ত্রিধ! ভবেদ্দেহ ইক্জরিয়ং 

 বিষয়ন্তথা1 যোনিজাদির্ভবেদ্রেহমিন্ডরিয়ং 
আ্াণলক্ষণ২॥ বিষযে! ছ্যপুকাদিস্ত ত্রহ্মা" 
সীন্ত উ্াহত:। ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ ঞা 

তস্যা অধ্যাত্মাদি' যখা। পৃথিবী পঞ্চমহ 

ভূতং _ আশশ্াধ্যাক্মযুচ্যতে । অধিসভূতং 

তথ! গন্ধে বাযুন্তত্বাধিদৈবতৎ ইতি মহা- 
ভারতে আশ্বমেধিকপর্বব ॥ % 1 ভস্যা উৎৎ 
পল্ভিকারণহ যথা-1 শআযতাং বহ্ধাজগ্ম 

সর্দমঙলকারণহ 1 বিদ্রনিন্বকরৎ পাঁপহ 
নাশনত পুপাবদ্ধনহ 7 অহো। কেচিছদক্্রীতি 

সধুকৈউভদেদনা। বব বহ্ধাজন্ম তিদ- 

বিরুদ্ধমতৎ শৃণু॥ উচতুত্তো পুরা বিষ্ুং 
ভু যুদ্ধেন তেজসা ! আবাং বধ ন 

যাত্রোববা পাথসা সংবতেতি চ। তয়ো- 
জাঁবনকালেন প্রত্যক্ষা সাভবৎ স্্টং। 
ততে| বভূব মেদশ্চ মরপত্যান্তরন্তযোঃ1 

মেদিনীতি চ বিখ্যাতেত্ক্তা বৈস্তম্মতং 
শৃণু। জলধোতা কুশা পূর্ববৎ বন্ধিতা মেদমা 

তঃ॥ কখয়ামি চ তজ্জনা সার্থক সর্ব- 

সম্মতহ | পুরা শ্রুতৎ যত শ্রতত্যুজং ধর্ঘ- 
বস্তাচ্চ পুরে ॥ মহাঁবিরাট্শরীরদ্য 

জলম্স্য চিরৎ স্ফ্টং | লো বছৰ 

কালেন সর্ধান্গব্যাপকো প্রবং ॥ সুচ 

শ্বিষ্টঃ সর্য্বেঘাৎ তল্লোন্াং বিবরেযু চা) 
কালেন মহুতা তন্মাদ্ভূব বঙ্গধা ঘুনে £” 
প্রত্যেকং প্রতিলোনাধ কৃপেরু সা সি 
স্থিত | আবির্ভূত তিরোুতা যা জলে 
চ পুনঃ পুনঃ ॥ আবিকূি, সষ্িকালে 
তজ্জলোপর্ধ্যবস্থিভা। প্রলয়ে চ তিবোঁ 
ভূতা জলাভ্যন্তববস্থিতা ॥ গ্রতিবিশ্বে 

বহ্থধা শৈলকাননসংমুতা। সপ্তসাগর' 

সংযুক্ত সপ্তবীপশিত। সতী ॥ হিসাপজি 

মেরুসংঘুক্তা গ্রহচন্দরার্কমহঘুত! | পদ্মা 

বিঝুঃশিবাদ্যৈশ্চ বুরৈর্লোবৈল্তদালয়ে £ 

পুখ্যতীর্ঘনমাধুক্তা পুণ্যভারতসংযুত।। 
পাতানসপ্ডতদধন্তদূর্ধে শ্রক্ষলোককঃ ॥ 
ত্্গলোকশ্চ তাত্রৈব সর্ববিশ্ব্চ তত্র বৈ। 
এবহ সর্ব্যাণি বিশ্বানি পুিব্যাহ নির্ঘি 
তানি ॥ উর্ভৌ গোলোকবৈরুষ্ঠো নিতো 
বিশ্বপরে।চ জে | নশ্বরানি চ বিহ্বানি 

সর্বধাণি কুতিসাবি চর শ্রলয়ে প্রান্তে 
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ত্রন্মন্্ ব্রহ্মীম্চ মিপাতনে। মহাবিরা- 
ডাদিস্থ্জৌ উঃ কৃষেন চাঁজ্ুনা,॥ নিত্যৈঃ 

স্থিতা চ প্রলয়ে কা্ঠাকাশেশ্বরৈহ সহ।. 
ক্ষিত্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা. বারাহে, পুজিতা 
হুরৈঃ॥ ফুনিভিতম্ুভিবিপ্রৈরগরধরর্বাদিভি- 
রেব ,চ। বিষ্যোর্বরাহরূপস্য..পত্থী সা 

- শ্রুতিসম্মতা ৷ তৎুপুভ্রো'মঙ্গলো জ্েয়ে! 

। 

ৎ 

ঘণ্টেশে। মঙ্গলাত্বজঃ ॥ * ॥ নারদ উবাচ। 
পুজিতা, কেন দূপেণ বাঁরাছে চ স্থুরৈ- 

শাহী ৷ বরাহেণ চ.বারাহী সর্বৈঃ সর্বধা- 
্রয়া সতী ॥.তস্যাঃ পৃজাবিধানথাপ্যধ- 

শ্টোদ্ধরণক্রম। মঙ্গলৎ মঙ্গলস্যাপি জন্ম 

* - ব্যাহ'বদ প্রভো।॥ 'ভ্ীনারায়ণ উবাচ । 

,, বারাছে চ বরাহশ্চ ত্রহ্মণী। সং ই পুরা। 

উদ্দধার মহীৎ 'হহথা। হিরণ্যাক্ষং রসাঁ 
তলাৎ ॥ জলে তাং স্থাঁপয়ামাস পন্মপত্রং 
যথা হ্রদে, তত্রৈব নির্্মমে ত্রহ্ধা সর্বব- 
বিশ্বৎ মনোহিরৎ ॥ -ছৃষ্ট] তদধিদেবীঞ্চ 

সকামাঁৎ কাযুকে! হরিং। বরাঁহরূপী ভগ- 

বান. কোটিসুর্ঘ্যসমপ্রভঃ ॥ কৃত্বা রতিকরীং 
শয্যাৎ মুত হুমনোহরাং। ক্রীড়াঞ্চকার 
রহশি দিব্যং বর্ষনহনিশং ] স্থখসস্তোগ-. 
সংল্পর্শাম্চ্ছাং সংশ্রাপ ছুন্দরী। .বিদ- 

শবীয়া বিদগ্ধেন নঙ্গমোহতি হখপ্রদঃঘ বিজু 
স্তদ্লনংস্পর্শাৎ বুরুধে .ন দিবানিশহ। 

বর্ষাত্তে, চেতনাং প্রাপ্য কাশী তত্যাজ 
'কাযুকীহ ॥ পুর্ববরূপঞ্চ বারাহৎ দধার চাব- 
লীলয়া। : পৃজাঞ্চকান্র ভক্তযা চ ধ্যাহা চ 

ধরণীং সতীহ ৫ হুপৈীপৈশ্চ লৈবেদ্যে 
সিলুক্নৈরকুলেপনৈঃ বন্তঃ পুসপৈশ্চ 

১০৯ 

. "লারদ উবাচ | কিং 

.সুলমন্্রঞ কিং বদ। 
» শ্রোডুৎ কৌভুহলহ 

; -বলিভিঃ . সংপুজ্যোবাচ তাঁং হরি ॥ 
* শ্রীমহাবরাহ উবাচ । স্ব্ববাধার! ভব.শুভে 
সর্বৈঃ সংপুজিতা সথং। মুনিভির্মনুভি- 
েঁবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ মানবাদিভিঃ ॥ অন্থুবাচী- 

ত্যাগদিনে গৃহারস্তপ্রবেশনে |. বাপী- 
তড়াগারন্তে চ গৃহে চ কৃষিকর্ষণে ॥ তব 

, পুজাং করিধ্যন্তি মছরেণ' হুরাদয়ঃ। মৃঢা 

যেন করিষ্যন্তি যাষ্যন্তি নরকঞ্চ তে 

বন্থুধোবাচ। বহামি সর্ববং বারাহরূপে- 

ণাহং তবাজ্দয়া। লীলামাদ্রেণ ভগবন্ 
বিশ্বঞ্চ সচরাচরং ॥ মুক্ঞাং শুভ্তিং হরে- 

রঙ্চাং শিবলিন্গৎ শিলাং' তথা । শহ্বং 

প্রদীপৎ মন্ত্রক মাণিক্যৎ হীবকং মণিহ ॥ 

যক্জ্দুত্রঞ্চ পুস্পঞ্চ পুস্তকৎ তুলসীদলৎ। 

জপমালাং পুষ্পদালাং কর্পরঞ্ স্বর্ণকৎ ॥ 
গোরোচনাং চন্দনঞ্ধ, । শালগ্রামজলং 

বিনা। এতান্ 'বোঢুমশৃস্তাহং, ক্লিট! চ 
ভগবন্ শৃণু শ্রীভগবানুবাচ | .॥দ্রেব্যা- 
প্যেতানি মুড! যে অর্পয়িষ্যস্তি সুন্দরি 

তে যাস্যন্তি কালদুত্রং দিব্যং বর্ষশতং 

ভুয়ি ॥ ইত্যেবযুক্া! ভগবান্ বিরাম চ 
নারদ। %। বব তেন গর্ভেণ, “তেজস্থী 

মঙ্গলগ্রহঃ ॥ পৃজাং চক্জঃ পৃথিব্যশ্চি তে 
সর্ব চায় হবেঃ 1 ; কাশুশাখো- 
ধ্যানেন তুষ্ট স্তবনেন চ ছু্লেন 

" মন্ত্রেণ নৈবেদ্যাদিকমেব চ.! অংস্ততা' 
বিফ্ুুলোকেছু পুজিতা না বুধ হক 

ধ্যানং স্তবনন্তস্া 

গুটং সব্দপুরাণেযু 
মম শ্রীনারায়ণ 

1? 
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. উবাচ। আদ চ পৃথিবী দেবী বরাহেণ 

চ গুজিতাঁ। ততঃ সর্বৈররু্ীন্ৈশ্চ মনু- 
ভিন্দমানবাদিভিঃ| ধ্যানঞ্চ স্তবনং মন্ত্রৎ 
শুধু বক্ষ্যামি নারদ ॥% ॥ ও শ্ীং হ্রীং 
ক্লীং বহুদ্ধরায়ৈ শ্বাহ!। ইত্যনেনৈব ন্ত্রেণ 
পুজিতা বিনা পুরা॥ শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং 
শতচক্দ্রসমপ্রভাৎ। চন্দনোক্িতসর্ববাঙ্গীৎ 

রত্রতুষণভূষিতাং ॥ রত্রাধারাৎ রত্বগর্ভাৎ 

রদ্বাকরসমন্িতাং। বহ্িশুদ্ধাংশুকাঁধানাৎ 

সস্মিতাহ বন্দিতাঁং ভজে ॥ ধ্যানেনানেন 
* আ দেবী সর্ব্ব্চ পূজিত! ভবে । শবনৎ 

শৃণুবিপ্রেন্দ্র কাণুশীখোক্তমেব চ ॥ | 
্রীবিষ্ণুরুবাঁচ। জয়ে জয়ে জয়াকারে জয়- 
শীলে জয়প্রদে | ঘজ্ঞশুকরজায়ে চ জয়ং 

দেহি জয়াবহে ॥ মঙ্গলে মহ্গলাধারে 

মঙ্গল্যে মঙ্গলশ্রিয়ে! মঙগলাঢ্যে মঙ্গলেশে 

মঙ্গল দেহি'মে ভবে ॥ সর্ববাধারে সর্বব- 

বীজে সর্ধবশক্তিসমন্থিতে ॥ সর্বকগপ্রদে 

দেবি অর্বেবেষটং দেহি মে ভবে ॥ পুণ্য- 
স্বরূপে পুণ্যানাৎ বীজরূপে সনাতনি ॥ 
পুণ্যাঅয়ে পুণ্যবতামালয়ে পুণ্যদে ভবে ॥ 

রত্বাধারে রত্গর্তে রত্রাকরমমহিতে | তরী 

রত্রূপে রত্রাচ্যে রত্রসারপ্রদে ভবে ॥ 

সর্বশদ্যালয়ে সর্তবশস্যাচ্যে সর্বশস্যদে । 

সরর্বশপ্যহরে কালে সর্বশস্যাধিকে ভবে॥ 

ভুমে ভূথিপসর্বস্থে ভুমিপানাহ পরায়ণে । 

সূপাহঙ্কাররূপেণ ভূমিহ দেহি চ ভুমিপে॥ 

ইদং পুখাৎ মহাভ্তোত্রহ ভাৎ বংপুজ্য চ 

য় পঠেু॥ কোটি কোটি জন্ম জন্ম স 
ভবেকুমিপেশ্বরঃ ॥ ভূমিদানিকতহ পুণ্য 

লভতে পাঠনাজ্জনঃ 1 ভূমিদানহরাং 

পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ অদ্থুবাচী 

ভূখনমে পাপাৎ দ যুচ্যতে প্রুবহ। অন্য- 

কুপে কুপদজাৎ পাপাৎ স দুচ্যতে গ্রবং। 

পরভূতাদজাৎ পাপান্মুতে নাত্র দ্যা 
তুমৌ বীধধ্যপরিত্যাগাৎ ভুমৌ দীগাদি' 
স্থাপনাৎ ! পাঁপেন মুচ্যতে প্রাঃ 

স্রোত্রস্য পঠনাম্মুনে | অশ্বমেধতং 

, পুণ্যৎ লভতে নান্র বহশয়ঃ॥ | নার 

উবাচ | ভূমিদানকৃতং পুণ্য গাগং 

তদ্ধরণে চ বৎ। পরভূমে শ্রান্ধগাপং 

কুপে কুপদজৎ তথা ॥ অদ্ুবাচীতৃখননং 

বীধ্যত্যাগজমেব চ | দীপানিস্থাপনীং 

পাপং শতুণিচ্ছামি যহূতঃ ॥ অনাং বা 
পৃথিবীজন্যৎ পাপহ মপ্রশ্রতঃ পরহ। 

বদত্তি ততপ্রতীকারং বদ বেদবিদাঘর। 

শ্ীনারায়ণ উবাচ । বিতণ্তিমানাং ছুমিং 

যো৷ দদাতি চ ভারতে | সন্যাপৃতার 

বিপ্রায় স যাতি বিষুসন্দিরং | মি 
সর্ববশস্যাচ্যাৎ ব্রাঙ্গণায় দদাতি চ। 

ভুসিরেগুপ্রমাণঞ্ণ বর্ষহাবিষুপদে ছিতি 

গ্রামৎ ভূমিঞ্চ ধান্যঞ্চ যো দর্দাত রে 

চ। সর্ববপাপবিনিরু্জৌ চোতৌ বৈ, 

বাসিনৌ ॥ ভূমিং দাডু্ যহকাঁণে ্  

সাধুশ্চান্ুমোদতে | স চ যাতি চ বৈধ, 

নিহরগোত্রসনহ্থিতঃ ॥ আবদরভাহ রি 

বা ত্রহ্মবৃতিৎ হরেতু যঃ। ষ রঃ 

কালনুত্রে যাবচ্চজ্রদিবকিরে। ॥ ত৭ রর 

পৌন্রপ্রস্থতিকুঁমিহীনঃ শ্রিয়া হতঃ। রন 

হীনো দরিজ্রশ্চৈবান্ডে ঘাতিচ পে 
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গৃবাহ মার্গহ বিনিক্কুষ্য যশ্চম্শঙ্ৎ দদাঁতি 

চ। দিব্যৎ বর্ষশতঞ্ষৈব "কুস্তীপাকেনু 

তিষ্ঠতি ॥ গোষ্ঠৎ তড়াগহ নিক্কষ্য মার্গৎ 
শস্যৎ দদাতি চ। স চতিষ্ঠত্যসিপত্রে 
যাবদিক্্রাস্চতুদিশ ॥ ন পঞ্চপিগুযুদ্ধতয 

পরকুপে চ স্াতি য:। প্রাপ্ধোতি নরক 
নৈব ন্লানজৎ ফলনের চ ॥ কাশী ভূমৌ। চ 

রহমি বীধ্যত্যাগংকরোতি যঃ। জিপ্ধরেণু 
প্রমাণ বর্ষং তিষ্ঠতি রৌরবে 7 অন্ধু- 
বাচ্যাৎ ভূখননৎ যঃ করোতি চ মানবঃ। 

দযাতি কৃমিদং্শঞ্ স্থিতিস্ত্র চতুর্য্গং ॥ 

পরকীয়নুণ্তকুপে কূপ বুঢঃ ্রযচ্থিতি। 
হপুফরিণ্যাধ লুপ্বীয়া পু্রিণীৎ যে! 

দ্াতি চ॥ সর্বং কলং পরস্যৈৰ ভণ্ত- 

ুশ্মিৎ ব্রজেতু সঃ । তত্র ভিষ্ঠতি সন্তপ্ডে৷ 
যাবদিক্্াম্চতুদ্দশ ॥ পরকীয়তড়াগে চ 
পক্বমুত্স্থজয নোত্হজেৎ্ | রেণুপ্রমাণ- 

বর্ষঞ। ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ | পিগুহ পত্রে. 

তুমিভর্ভ,্ন প্রদায় চ মানব ।' আদ্ধৎ 
করেতি যো, শুদ্বো। নরক যতি নে 

শ্চিতহ ॥ ক ॥ ভুমৌ দ্ীপৎ যোহ্পয়তি স 

চান্ষঃ সগ্ডজন্মনি । ভুমে। শঙ্যঞ্চ অংস্থাপ্ত 

কুষ্ঠং জন্মান্তরে' লভেৎ ॥ মুক্তামাণিক্য- 
হীরঞ স্থবর্ণঞচ মণিত্তথা | যশ্ত সুংস্থাপয়ে- 

ডুমে স তিষ্ঠেন্ররকে যুগ ॥ জপমালাং |" 

- পুপ্পমালাং বপুর্রৎ রোচনান্তথা । যো! 

মুঢশ্চাপয়েভুমে। ল যাঁতি ন্রকৎ প্রুবং ॥ 

মুনে চন্দনকাষ্ঠিঞ্চ রুদ্রাক্গৎ কুশসুলকহ । 
সংস্থাপ্য ভুমে। নরকে বৃসেন্মনবস্তরাবধি | 
পুস্তকৎ যত্রমুত্রঞ্ ভুমৌ। ংস্থাপয়েভু 

* বিশ্বস্তরা 

বঃ। ন ভবেদিপ্রযোনৌ চ তস্য জন্মা-" 

স্তরে জনি ॥ ব্রহ্গহত্যানমৎ পাপমযুত্র 

চ লভেঘ্ুবং | খ্রস্থিযুক্তৎ যক্জসুন্রং 

পুজ্য্চ স্বরবর্ণ কৈঃ ॥ যজ্হ কৃত্বা ৮ যো 
ভূমিৎ ক্ষীরেণ নহি সিঞ্চতি। স ধাতি 

তপুমূর্ষি সন্তপ্তঃ সগ্ডজন্মহ্থ ॥ তুকম্পে, 

গ্রহণে যো হি করোতি খননং ভূবঃ। 

জন্মান্তরে মহাপাপী সোহঙ্গ হীনো ভবে- 
দুবং ॥ ক্৯ ॥ ভবনং যত্র বর্ব্ষাং ভূতভূমি- 

স্তেন কীর্ভিতা ৷ বন্থুরত্রৎ যা দধাতি বহুধা 

সা বন্থদ্ধরা। হরেরূরৌ চ যা জাতা সা 
চোব্বাঁ পরিকীপ্তিত! ॥ ধরা ধরিত্রী ধরণী 
সর্বেষাং ধারণাতু যা। ইজ্যা চ যাগা- 
ধারাচ্চ ক্ষৌনী ক্ষীণালযে চ যা। মহাঁলয়ে 
ক্ষয়ং যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীপ্ডিতা ॥ 
কাশ্যপী কশ্যপন্যেয়মচলা স্থিররূপতঃ | 

* তদ্ধরণাচ্চানস্তানত্তরূপতঃ ॥ 

পৃথিবী পৃথুকন্যাত্বাদিস্তৃতস্বান্মহামুনে । 
ইতি ত্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিথণ্ডে পৃথিব্যুপা- 
খ্যংনৎ ৭. অধ্যায়চ 0৬৬ তম্য। ভব$ 
যথা ॥ ক্ষিতিরুবাচ। কৃষ্ণচভক্তিবিহীন! 

যে যে চ তন্তভ্ঞনিন্দকাই ॥ তেষাঁং 

মহাঁপ।তকিনামশভা ভারবাহনে ॥ স্বধর্শী- 
চারহীনা বে ' নিত্যকৃত্যবিবর্জিতাঃ ॥ 

শ্রদ্ধাহীনাশ্ঠ বেদেসু তেষাৎ ভাবে 
পীড়িতা ॥ পিতৃমাতৃগুরুত্ত্রীণাৎ পোষণং 

পুজ্রপোধ্যয়োহ-যে ন কুর্ববন্তি তেযাঁঞ্চ ন 
শক্তা ভারবাহনে £ ঘে মিথ্যাবাদিনন্তাত 

দয়সত্যবিহীনকা£। নিন্দকা গুরুদাবাণ।হ 

তেঘাং ভাবেণ পীড়িতা & খিতত্রোহী' 
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ক্কৃতদ্বশ্চ মিথ্যামাক্ষিপ্রদায়কঃ। বিশ্বাসন্ঃ 

স্থাপ্যহারী তেষাং ভারেণ পীড়িত! ॥ 

কল্যাণযুক্তনামানি হরের্নামৈকমঙ্গলং ! 
কুর্ববন্তি বিক্রয় যে বৈ তেষাং ভারেণ 

পীড়িত ॥ জীবঘাতী গুরুদ্দ্রোহী শ্রামযাজী 

চ লুক্ধকঃ।. শবদাহী শৃদ্রেভোজী তেষাং 
ভারেণ ' পীড়িত ॥ পৃজাযজ্ঞোপবাসানি 
ব্রতানি নিয়মানি চ। যে যে মুঢা বিহ- 
ভ্তারস্ডতেষা. ভারেণ পীড়িতা ॥ সদা 

দ্বিষন্তি যে পাপা গোঁবিপ্রস্থরবৈধঃবান্। 

* হরিং হরিকথাং ভক্তিৎ তেষাঁং ভারেণ 

পীড়িত! ॥ শঙ্বাদীনাঞ্চ ভারেণ পীড়িতাহং 

যথ। বিধে। তভোহধিকেন দৈতানাৎ 

তেষাং ভারেগ পীড়িতা ॥ ইত্যেবদুক্ত। 
বহৃধ! রুরোদ চ মুহুর্ত | ব্রহ্ধ। তদ্. 
রোদনং দৃষ্টা তাখুবাচ কৃপানিধিঃ | ভারং 
তবাপনেষ্যামি দস্যুনামপুযুপায়তঃ। উপায়- 
তোহপি কাধ্যাণি সিধ্যন্ত্যেব বহ্থহ্ধরে ॥%] 

মন্দ্রং মঙ্গলকুস্তঞ্চ শিবলিঙগঞচ কুহ্যেহ । 
মধুকাষ্ঠং চন্দনঞ্ধ কম্তরীং তীর্ঘস্বত্তি 

তে 

খড়গৎ গণ্কখড়থঞ্চ স্ষটিকৎ পন্ররাগকহ। 
ইন্দ্রীলং সৃষ্যমনিং কুদ্রাক্ষৎ কুশ- 
মুলকহ ঃ শালগ্রামশিলাশস্বভুলনীপ্রতিনা- 
জলং । শম্বপ্রদীপমালাঞ্চ শিলার্চাতুলমীহৎ 
তথা ॥ নিশ্াল্যঞৈব নৈবেদ্যহ হরিছর্ণ- 
সণিশ্তথা। শ্দ্থিযুক্তৎ যন্দ্সূত্রৎ দপণিং 
শ্বেতচাষরং £ গোরোচনাঞ্চ মুক্তা 

স্টক্তিং মাণিক্যমেব চ॥ পুরাণনহহিতাহ 

বহি কপূরৎ পরশহ তথা ॥ বরজতহ 
কাধনকৈন শ্রবালং রহ্রমেব চ1 কুশন 

দ্বিজং তীর্ঘতোয়ৎ গবাং গোমূত্রগোষ্যং 

সুয়ি ধনে. স্থাপয়িয্যন্তি মূঢ়াশৈতনি 
সুন্দরি। পচান্তে কালসুত্রে' চ বর্ষণ 

মযুতৎ প্রবং ॥ ইতি ত্রহ্গ বৈবর্তে উর 
জন্মথণ্ডে, ৪ অধ্যায়ঃ £ ক] তদ্যা রগা' 
স্তরং বথা। ইতি তস্য বটঃ শ্রত্া দন 
কস্য তদা ক্ষিতিঃ। মুনীনাং ম্গিধোরণং 

দর্শয়ামাঁস ভূভূতে | নীলোৎগল্দণষ্গান' 

মক্ষমালাজধারিণীং | বাহে 
সশালায়তশোভিনা। হন্দরীং ঘিহীং 
তাংদৃষটা শশবম্মপোহলয়ৎ। ইতিকানিবা 
পুরাণে ৩৬ অধ্যায়ঃ ক] বা 
শস্যাদ্যৎপত্তিকারণং যথা। প্রজা 

'অরাজকে নৃপত্রেষ্ঠ ধরিত্রা লকলৌধযা। 
গ্রন্তাম্ততঃ ক্ষয়ং যাল্তি প্রাঃ র্বাঃ 
প্রজেশ্বর। সুং নো বৃতি প্রাদো খাতা প্রণ' 
পালো নিরূপিতঃ। দেহি নঃ দুংগঠী 
তানাং প্রজানাহ জীবনৌযধীঃ ॥ ও ্রপ 

শর উবাচ । ততোহথ নৃপভিদিবামাণগ' 
জগবন্ধনুঃ | শরাংশ্চ দিব্যান র এ 

সোহভ্যধাবদ্নদ্ধরাহ? ততো এ, 
ত্বরিতা গুতা তু বহুদ্ধরা ॥ সা 
্র্মলোকাদী-্তত্রাসাদগন্মহা। টা 
যথ দেবী সা! তা ছৃততারি (তত? 

১ তু সা বৈশ্যং দদর্শাহ্যদ্যতায়দ ১ তে 
প্রাহ বহধা পৃথুং লারমা এগ 
মানা তদ্বাণপরিতাণপরারণা ॥ রে 
বাচ। ভ্রীবধে স্ুৎ মহাপাপহ বিহিত 
ন পশ্থসি । থেন নাং ডি 
প্রকরোধি হৃপোদ্যদৎ ৪ পৃ? 
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এঁকন্সিন্ যত্র নিধনধ তি ত ছুষ্টকারিণি। 
বৃহুনাৎ ভবতি-ক্ষেমস্তস্য পুঁণ্যগরদো বধঃ ॥ 

সপৃথিবুষ!চি। প্রজানামুপকাঁয়ায "যদি মাং 
ত্বং হত্রিষ্যসি আধরিঃ রঃ প্রজানান্তে 
নৃপতে্ঠ.ন ভুবিষ্যতি॥ "পৃথুকবাচণ বাং 
“হত বন্ধে বাণৈরচ্ছাসনপরাধুবীং হ।আত্ম- 

, যোগবলেন্মো! ধারয়েষ্যাম্যহং প্রজা ॥ 

বুীপরাহীর উবাচ । ততঃ গ্রণম্য বন্ধ! ত 
যা প্রা্থপাথিবং, প্রবেপিতান্সী পরমং 
*»ধ্রনং সমুপাগত! ॥ উপাধতঃ সমারন্ধাঃ 
সর্ব সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ। তন্রাদদামুপায়ন্তে 

তং কুরুরযদীক্ছনি ॥ সমস্তান্তা মযা জীর্ণা 
রা নর্নাখ ২ 'াহীনবীঃ। যদীচ্ছসি প্রদাদ্যামি 
তাঃ ক্গীরপরিণামিনীঃ 1 তল্মাৎ প্রজা- 

' ছিতার্ঘায় মম ধর্মাভূতাৎ বর । তন্ত বস! 

“ গ্রধচ্ছস্য ক্ষবেয়ং যেন বসল ॥ টি 
কুরু সর্বত্র ঘেন ক্ষীরং সমস্ততঃ | বরৌ- 
বধীবীঅভূতৎ বীব সর্বত্র ভাবয়ে ॥ 
ব্রীপরাশর উবাচ। তত উৎলারয়ামান 

শৈলান্ শতদহত্রশঃ । ধন্গুফোট্যা তদ! 

বৈশ্যন্তেন শৈল বিবদ্ধিতাঃ 1 % | নহি 

পূরবববিমর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে। প্রতি- 
ভাঁগঃ পুবাণাহ বা প্রামাণাং বা! পুবা 

ভর ॥ নংশস্যানি'ন গোরক্ষ্যৎ ন কৃষির্ন 
বণি নব্পধঃ 1 বৈপ্যাঁৎ প্রস্থতি নৈত্রেয. 
সর্বসৈতব্যু সম্ভবঃ বত্র য্র“লমং 

“স্ব! ভুমেরাসীদ্বিজোতম | তত্র তত্র 
প্রজানাৎ হি নিবাস, স্যরেচিয়ৎ £ 

'*- আহারঃ- ফলমুল।নি প্রজ্গীনামভবভদ] । 

ক্কচ্ছেণ মহতা লোহপি প্রনষ্টাস্বোযদীষু 

১৯৩ ঠঃ 

বৈ স কল্লযিত্বা বসন্ত মনুৎ স্বায়- 

ভুবং প্রহৃহ | নে -পাগে পৃথিবীনাখে। 
ছুদোহ -গৃথিবীহ পৃথুঃ ॥ শদ্যজাতানি 

সর্ববাণি শ্রজানাং -হিতকাম্যয়। ৷ তেনা- 
এঙ্গেন প্রজান্তাত বর্তন্তেহদ্যাপি নিত্যশহ ॥ 

: প্রাণপ্রদানাৎ স পুরুর্বস্মাভুমেরভূৎ, পিতা । 
ততস্ত .পুথিবীসংজ্ঞামবাপাখিলধারিণী 1 
ততশ্চ : দেবৈরুনিভিদরৈত্যৈ রক্ষোভভি- 
রত্দ্িভিঃ। গন্ধবৈরৈরুররসৈর্ধক্ষেঃ পিতৃভি' 

স্তরুভিস্তথা ॥ ত্ৎপাত্রমুপাদায, তত্র 

দুগ্ধ মুনে পয়ঃ | বহস দোগ্ধবিশে- 

ষাচ্চ তেষাৎ তদেবানয়োহভবন্॥ সৈব। 

ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারণী পোঁষণী তথ|। 
সর্বস্য জগতঃ-পৃথী বিফুঃপাদতলোদ্ছবা ॥ 
এবংপ্রভাবঃ স পৃথুঃ পুঁভো! বেগস্য বীর্ধ্য- 
বান্। জজ্ঞে মহীপতিঃ পুর্ব্বো রাজা- 

ভুজ্জনরঞ্জনাৎ ॥ ইতি শ্রীবিষুঃপুবাণে 
অংশে পৃথুচরিতৎ ১৩ অধ্যায়ঃ ॥ & ॥ 

তদ্যা- নামগোরপদোহনাম!ং কাঁরণানি 

যথা । খযয উঃ । বহুভির্ধরণী ভুক্ত! 
ভূপালৈঃ জয়তে, পুরা । পার্থিবাঃ পৃথিবী- 

. যোগাৎ পৃথিবী কম্য যোগতঃ ॥ কিমর্থণঃ 
কতা সহচ্ঞ! ভূমিং কি পারিভাষিকী | 

গৌরিতীয়ঞ্চ বিখ্যাতা। সৃত কন্াদ্ত্রবীহি 
. নঃ& সৃত উবাচ । বংশে স্থায়ুকে হাামী- 

'দঙ্ধো নাম প্রজাপতিঃ | সৃত্যোন্ত ছুহিতা 

তেন 'পরিণীতাতিদুর্ুী ॥ হ্তীর্ধা মা 
তম্যাস্ত- বেণে! নাম হৃতঃ পুর] অধর 

নিরতঃকামী বলবান্ [বহ্ধাধিপঃ? লোকে. 

বধু -রভার্টাপহারকঃ | 



পৃথিবী ২৪৭৪ পুথিবী :, | 

ধর্দাচারপ্রসিদ্যর্থৎ জগতো ইস্য মহধিভিঃ | 

অনুনীতোহপি ন দদীবনুভ্ঞং স যদ! 

শাপেন -মারয়িত্বৈনমরাজক- 

ভয়ান্দিতাঃ |: মম ্ রা্িণীস্তম্ত বলা- 

দেহমকল্যষাঃ ॥ তৎকায়াম্মথাযানাতু 
নিপ্পেতুর্সেচ্ছজাতয়ঃ ॥ শরীরে সীহু- 

রংশেন কৃষ্ণাগুনসমণ্রভাঃ | পিতুরঙঈস্ত 

চাঁংশেন ধার্মিকো ধর্মাচারিণঃ ॥ উৎ্পন্নো 

দক্ষিণাদ্বস্ত(ৎ সধনুঃ সশরো গদী | দিব্য- 

তেজোময়বপুঃ অরভ্রকবচাঙ্গদহ ॥ পৃ 

.রেবাভবদবস্মাতততঃ পৃথুরজাযত| » বিট্রে- 
রভিবিজ্রশ্চ তপঃ কৃত! স্থছুশ্চরং ॥ 

বিষ্মোর্ববরেণ সর্ববন্ত প্রভুতঘগমন্ধ প্রভু । 

নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কাবৎ নির্ধনত বীক্ষ্য ভূ 

২ ॥ দগ্চঃমেবোদ্যতঃ কোপাচ্ছরেণা- 

মিতবিজ্রুমঃ ।*% 1 ততো! গোরপনাস্থয 

ভূং পলাখিতুমুৎসহেৎ ॥ পৃষ্ঠতোহনুগত- 
স্তস্যাঃ পুর্ুদপ্তশরাঘনঃ । ততঃ স্টিত্বেক- 

দেশে ভু কি করোশীতি সাত্রবীৎ £ 

পৃথুরপ্যবদগ্বাক্যনীপ্নিতৎ দেহি হুত্রতে | 
সর্বাস্য অগতঃ শীত্রৎ স্থাবরম্য চরদ্য 
চ ॥ক্ষ॥ তৈব চাত্রবীভুমিদর্দোহ চ নরা 

ধিপহ। স্বেম্ছে পাণোৌ পৃথু্দিৎসহ কৃহ। 

স্বায়ভুবহ মনুহ ॥ তদশ্নমভবন্ শুদ্ধং প্রজা 

ভীবন্তি তেন বৈ। ততস্ত বসিভিডু্ছা 
বশুসঃ নোমন্তদাভবহ ৪ দো হুহস্পাতি- 

রূহ পাত্রহ বেদজ্তপো রসঃ। বেদৈস্চ 
বহ্ধা দুহ্ধা দো মিত্রস্তদইভবহ ॥ ইল্ছো! 
বহসহং সমভবহ ্ীবনুভর্জক্করহ বলহ। 

দেবানাং, কাঞ্চন পাত্ুং পিতৃপাং হাজত 

ততঃ । 

০৮০১০ ১ পালি 

স্তদা ॥ অস্রতচাভবাল়োগধা 'যমোবহমঃ 

 হুধারলঃ | লাবুপাত্র$ নাগানাং তৃইুকা 

বশুসকোইভবৎ ॥ বিষং ক্ষীরহ উল 

দোগ্চা সতরা্ট্রোইভবৎ পুনঃ অর 

রপি ছুগ্গেয়মায়সে শক্রুপীড়নীৎ ॥ % পাতে 

মায়ামভূদৎসঃ. ্রহ্থাদিশ্চ বিরোচন। 

দোগ্ধা দির তত্র" যেন চা 

ভিতাং॥ যক্ষৈশ্চ বহখা টঙ্ী নুরাষ্ 

নীপ্জ্ভিঃ। কৃত্বা বৈশ্ববণং 'বহমগাদপারে, 

মহীপতে ॥ প্রেতরক্ষোগণৈু্ধ ঝা 

রুচিরযুলণৎ | রৌগ্যলাভোহভবদোধা 

সুমালী বহম এব ভু ॥ ডাচ গুন 

বস্থধা চাপ্নরোগ গৈঃ। বৎস (রং 

কৃহা গন্ধান্ পদ্মদলে তথা গো চ 

স্থরুচির্নাম নাট্যবেদস্য পারগঃ। গিখিবিত 

বরবনুধা দুগ্ধ! রত্বানি বিবিধানি চ | উর্ধান, 

চ দিব্যানি দো মেরুরমহানসঃ। বংগে 

হতুদ্ধিনবাংস্তত্র পাত্রী শৈলম? যী পুনঃ 

বৃক্ষৈশ্চ বসুধা। ছুগ্ধা ক্ষীরং ছিযপ্ররোহণং! 

পালাশপাত্রে দোখা তু সাল: গুপনলা 
কুলঃ ॥ প্লক্ষোহভবস্ততো বহমঃ মক 

বৃ্চগণাদিপঃ। এবসশ্যৈশ্চ বধ তথ 

দুগ্ধা বথেশ্লিতহ [. ইন্ডি নত্যাগুরাণ 

১০ অধ্যায়ঃ ॥ 2 ৪ অন্যদ্ধিধরণহ দাগ? 

শব্দে দ্রব্য £ পুরী! তদ্বেদিকপদি গান ্ 
গৌঃ ১ গ্যা » ৩ শন ওক্ষাও গণিত 

-ক্ষো্ী ৭ ক্কিতিঃ পত্যবনিহ ৯ ভি 

পৃথী ১১ হী ১ বিগ ১৩ কদিতিত » 
রি দঃ 

ইলা ১৫ লিঙতিঃ ১৬ ভুত ১৭ হি 
1 ২০ | ইন্যের 



পৃথিবী ২৪৭৬ পুথিবী 
নু ৯ 

বেণস্কয তনয়ং প্রতি ॥ দীপ্যমানঃ স্ববপুষা 

বর্ণেরেব মহামতি 1 শরাঁহশ্চ দিব্যা 
নৃক্ষার্থৎ কবচঞ্চ মহাপ্রভৎ 1 দদাবিজ্দরঃ 

সহক্রাঙ্ষো মালাপ্চাক্সানপুর্পিকাৎ। জাতে 

তন্মিন্মহীভাগে পুখৌ বীরে শহাত্মনি ॥ 

সংগ্রন্টানি ভূতানি সম্তানি দ্বিজো- 
ভা) সর্ধতীর্ধানি তোয়ানি পুণ্যানি 

বিরিধানি চ॥ স্থাববাণি চরাণ্যেব অভ্য 

যিঞ্ঘরাধিপহ 1 মহাবীবং প্রজাপালৎ 

পৃথুষেবহ দবিজোভনাঃ ॥ পৃথুৎ বৈণ্যৎ 
বভূবাজ্যে অভিষিক্ত চরাচরৈঃ | দেবৈ- | 
ধিপ্রৈস্তথা সর্ধৈরবরভিবিক্তো নহাননাঃ ॥ 
বাজ্ঞাঞ্েবাধিকাৰে বৈ পুরুর্বৈণ্যই প্রতাপ- 

বান্। তা পিত্রা প্রাঃ সর্ব্বাঃ কদা 
নৈবানুরধিতাত ॥ % 8 তেলানুবপ্তিতাঃ 
সর্ববাঃ ক্কখৈপুর্দিরে তদা । 'নুরাগাতু 
বীরস্য নাম রাজেত্যভাদত ॥ প্রযাতন্য 

স্থধীরম্য মমুদ্র্স ছিজোত্তমাঃ 1 আপন্তন্ত- 

ভবে সর্ধা ভয়ান্তস্য মহান্মনং ॥ প্রথা" | 

তস্ত রথস্তাপি তন্যেব চ মহাত্সন্ঃ ॥ ছুর্চ- | 

মার্গৎ বিলোট্যৈব ্বসার্গৎ পর্দা দছুঃ 
ধ্বজহুমৎ ন চক্তুন্তে গিবযহ অর্ধ এব 

তে। অক্ন্টপচ্য। পৃথিবী অর্দব্র কাম- 
ধেনবঃ 0 পভন্যিহ কামবন্থীচ বেদবজ্ঞান্ 

মহোৎসবাল্। কুর্বন্তি ব্রা্ষণাঃ সর্জে 

ক্ষজিমাশ্চ তখাপনে ॥ নব্বকাদকলা রক্ষা 

স্তশ্মিন্ শানতি রাজনি  ন ছুর্ভিহুৎ ন 

চব্যাধির্নকালনরণং নৃণাংর নর্ডে হখেন 
জীনস্তি লোক ত্ুপরাযণাত। 

শানভি ছুর্ষে 

পে 
ভি 

৪০৮) 2 

এ 

রাজরছৈ অহাঘনি 

ইতি রত [তরখণ্ডে ২৯ অধ্যায়ঃ] ক 
তন্য মাহাত্থাৎ যথা পৃথুনা প্রবিভজা 

চ শোভিতা চ বন্থন্ধরা | শস্যা্বী 

স্ফীত পুরপত্তনশালিনী চু এবংগ্রাবে 
বৈণ্যশ্চ রাজানীদ্রাজদন্তদঃ। মমদাশ্যৈ 

পুজ্যশ্চ ভূতিকা মৈর্নবোভমৈ: | তরার্মণে 
বেরবদকামৈশ্চ পৃথুৈণাহ, প্রাগবানু। 

আদিকর্তা রণানাঞ্চ ধৌধাঁনাৎ প্রথমে 
নৃপঃ £ যো হিযোনা! রণুং থাভি কর্ 
যিদ্ব। পৃথুং নৃপৎ । ঘোরদপান্ য ংখা 

মান্ ক্ষেদী তরতি কীভিমান ॥ বৈ 
রপি হি শজস্চশথাঃ বা রভীবজিট়ে। 
পৃথুরেব নসন্ধাধ্য: সর্বামির্ডিি 8 

এবং পৃথুনভূৎ পুর্ব প্রসাদাজক্রপাণি নি 

সার্বভৌমো। মহাতেজা ছুর্বিঘঘঃ 2 হা 
সনৈঃ॥%॥ তম্য পুভৌ বৰা 3 

পুজো তু ধর্শজে জজ [তেই্ত্িগাণিনে পু 
শিখপ্তীচ হবিত্ধানমন্তর্দানাদ্যজারত 161 
অরেণাভুরাজঃ পুন্রঃ | বথা। তথ? 

স্তস্য পুভ্রোহহ্ৎ কনুহস্ছো না? ঠ 
বান্। ককুৎস্থস্য অরেগাতু্রগা গৃত্ 
পৃঃ স্মৃতঃ 7 ইন্ত্যপ্লিপুরাণহ 7০) দঃ 

ইতি মেদিনী 4 
পৃথুউ তরী) কুঝছীরকঃ। ইতাদ £ ৮ 

পর?। হিহুপত্রী | ইডি দেদিনীর 

1 ইতি শব্দরগ্ারলী £ 

শর চা 

ফেনঃ | 
হিরা 

পৃঃ [ভ্রি) মহৎ | ইত্যনরঃ ত লি 

ইতি শব্দরহ্াবলী ৫ 
জি রঃ টা ! রা ক 

্ চু পুর 
লিপোহপ্যন্রহ। যথা। ছি 



ধু. ২৪9৭ পৃধী 
শুদ্বং দেশবিশেষকে | নাত্যন্তশত্তৎ 
বিপ্রাণাৎ ভক্ষর্নে চ নিবেদনে ॥ অভক্ষ্যঞ্চ 

যতীন্য্চ বিধবারক্ষচারিগাং। ইতি ব্রহ্ধ- 
বৈবর্তে ্রক্খণ্ডে ২৭ অধ্যায়ঃ ॥ 

দৃথুকঃ (ত্র) ধালকঃ। ইতি মেদিনী ॥ 
ৃরুকা (রী) টি | ইতি শব্দচন্দ্রিকা 

“ বালিকা চ.॥4 

গৃথুকোলঃ (গুহ) রাজবদরঃ। ইত রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥* 

দৃধুদ্ছদং (পু) হরিদর্ভং ইতি রাছনির্ধন্টঃ॥ 
স্বহৎপত্রে ত্রত্রি 

হৃধুপ্ঃত এুং) রক্তলশুনঃ। ইতি রাজ- 
নির্ঘকি;॥, 

পৃধুপলাশিকা (তরী )শটা। ইত রাজন 
পুধুরোমা [ ন] (পুং) মহম্যঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

হৃহললোময়ুকে তরি ॥ 
পৃথুলং (ভি) মহৎ। ইত্মরং ॥ 
পৃথুল! (ত্ত্রী) হিছুপত্রী। ইতি জটাধরঃ ॥ 
নি ইতি ত্রিকাণ- 

শেষঃ 
পৃধুশিঘঃ জা শ্যোনাকপ্রভেদঃ | ইতি 

পাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

ৃথুস্দ্ধঃ ( পু) শৃকরঃ | ইতি রানির ॥ 
পৃথুদকং (লী ) তীর্থভেদ2। যথা। তে শ্রচ্া 

ক্ষষয়ঃ সর্ব তীর্ধমাহাত্মামুতমহ । কপাল 
মোচনমিতি নাম চক্ুঃ সমাগতাঃ ৪ 

তত্রাণি স্ব মহতী বিশ্বামিত্রম্য বিশ্রতঘ॥ 
আাহ্ষপ্যহ লববান্ ঘত্র .বিশ্বামিক্রো! মহা- 

মুনিঃ ॥ তশ্িহতীর্ঘবরে আহা আক্ষশ্যহ 

ল্হতে শরবত | ত্রাঙ্গণন্ত বিশুভায়া পরহ 
১৩ 

 গদমবাপুয়াৎ ॥ ততঃ পৃথক গচ্ছে- 
. শ্লিয়তো নিয়তাশনঃ। তত দিদধন্ত ্ষর্যী 

কুষদূগুরম নাহতংঃ জাতিম্মরে! কুযদ্গু- 

স্্গলাঘারে তদা স্থিতঃ 1 অন্তকালং 

ততো দৃক পুভ্রান্থ বচনমত্রবীৎ ৷ ইহ 
শেয়ো ন পশ্যামি নয়ধ্বং মাং পৃথুদ্কং। 
বিজ্ঞায় তস্য তভভাবং রুষদেগস্তে তপো- 

ধনাঃ ॥ তৎ বৈ তীর্থমুপানিন্যুঃ সরন্বত্যা- 
স্তপোধনং। স তৈঃ পুজ্রৈঃ সমানীতঃ 
সরস্বত্যাহ সমাগুতঃ ॥ স্মত্থা তীর্ঘগুণান্ 

সর্ববান্ প্রাহেদম্বষিসত্তমঃ। সরন্বত্যাস্ত 

তীরে বঃ সংত্যজেদাত্মনস্তনুৎ ॥ পৃথুদকে 
জপ্যপরে! নৈনহ শ্বো মরণৎ লভেত। 
তত্ৈব ব্রহ্মযোন্যন্তি ব্রহ্মণা যত্র নির্দিতা | 
পৃথ্দকং সদাশ্রিত্য সর্বত্যান্তটে স্থিতঃ। 
চতুর্বর্পন্য কৃষটযর্থৎ আত্মজ্রানপরো- 
হভবগড ॥ তন্যাভিধ্যায়তঃ স্পরিং ব্রহ্মণো" 

হব্যভজন্মনঃ | যুখতে। ত্রাঙ্গণ! জাতি 

বাহুভ্যাং ক্ষভিয়ান্তথা ॥ উরুভ্যাং বশ্ট- 

জাতীয়াঃ পল্তাহ শৃদ্রান্ততোইভবনূ | 

চাতুরদর্যৎ ততো দৃক্টা আশ্রমন্থান্ হ্তাঁং- 
তক ॥ এবহ প্রতিঠিতৎ তীর্থ ত্রদ্ধ- 

যোনীতিসংজ্িিতং । তত্র সাহা যুক্তি" 

কামঃ পুনর্ধোনিং ন পশ্যতি ॥ ইতি 

বাধনপুরাণে ৩৮ অধ্যায়ঃ 

পৃধৃদরঃ (পুহ) মেষঃ ইতি হারাবলী 

হকুক্ষে। তি £ 
পৃথী (তরী) পৃথিবী । পৃথোছু হিৃহস্বীকারা- 

ছেতঙ্গাল | যথা? ছুহিহহমনুতরাপ্তা দেবী 
পৃথী তথোচাতে 1 ইহানিপুরাণহ ॥ 



পৃশ্িণ ২৪৭৮ পৃ 
হিন্বপত্রী। কৃষ্ণজীরকঃ,1 
বৃক্ারথমাতা | ইতি, হেমচন্দ্রঃ 1 ।পুন- 
র্বা। স্ুলৈল।। ইতি রাজনির্ঘনঃ ॥ 

পৃথীকা (ভ্্ী) বৃহদেল!। ইত্যমর:॥ সৃ্ৈলা। 
. কষ্ণজীরকঃ। ইতি রত্বুমাল! ॥ হিচ্কুপত্রী। 

ইতি বাজনির্ঘনটং ॥ 
পৃথীকুরবক, (পুং) স্বেতমন্দারকঃ। ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ 
পৃথীজং কী) গড়লবণং। ইতি রাজনিরধনটঃ 

পৃদাকুঃ (পু) মর্পঃ। ইত্যমরঃ ॥ বুশ্চিকঃ1 
ব্যাত্রঃ1 চিত্রকঃ) ইতি মেদিনী॥ কুগ্ররঃ) 
দৃশ্ষঃ। ইতি সংক্ষিণুসারোণাদিবৃত্তিঃ ॥ 

পৃশ্নিঃ (ভরি) অল্পতন্ঃ। ইত্যমরঃ॥ স তু 
খর্ববছূর্ববলাল্গাস্থিঃ। ইতি ভরতঃ॥ 

পৃশিহ (ভ্্রী) রশাঃ। ইতি শব্রত্বাবলী ॥ 
হৃতপে!রাজপত্রী ( টসৈব জন্মান্তরে ধেবকী 
ভূতা।। ইতি শ্রীভাগবতে ১০ ক্কন্ধঃ 

পৃশিক! (ভ্ত্রী) কুম্তিকা। ইতি শবমালা ॥ 

পৃশ্শিগর্ভ; ( পুহ ) জীকৃষঃ । ইতি হারাবলী ॥ 
পৃঙ্গিপনী/ (ভ্ত্রী) লতাবিশেষঃ। চাকুলিয়। 

-.. ইতি ভাষা । চকরৌত ইতি হিন্দী ভাষ1। 
তৎপধ্যায়ং 1 পৃথকৃপণ্র$২ চিত্রপর্ন৩ 
অভ্যিবলিকা ৪ ক্রোটুবিলা « পিংহ- 
পুচ্ী ৬ কলশিঃ ৭ ধাবনিঃ ৮ গুহা ৯। 

ইত্যমরঃ ॥ কেচিতু 1 পৃশ্শিপপ্্যাদিচতুদ্ধৎ 

চাকুলিয়া ইতি খ্যাতায়াং। ক্রোক্টুবিত্রাদি- 
পক্ষকৎ বিরালছাই ইতি খ্যাভায়া- 
িত্যাহঃ। এততু বৈদ্। ন অন্দধহে তে হি 

কলশ্টাদিশবকেন পৃশ্রিপণীমের গৃভুস্তি 1 
পৃিপন নিহহপুজ্ী চিত্রপর্থী কটুদিহহ 

ইত্যগরঃ ॥ পুচ্ছী অনয়োরল্পভেদামবৈবৈকার্থা ইতি 
কেচিৎ । ইতি ভরতঃ ॥ অপি চ। পিষ্ট 

গর্ণী ১৮ লাঙ্গলী ১১ ক্রোষ্ট্পুচ্ছিকা। ১২ 
পুণপির্ণী ১৩ কলণী ১৪ ক্রো্টুকমেখলা১৫ 

দীর্ঘ। ১৬ শ্ালবৃস্ত। ১৭ ত্রিপণী ১৮ 
, সিংহপুচ্ছিকা ১৯ দীর্থপত্রা ২০ অতি- 

গুহা ২১ ঘ্ৃষ্ঠিলা ২২ চিত্রপরিকা ২৩। 
ইতি সাগ্জে রত্রসালা ॥ মহাগুহা! ২৪ 

শৃগালবিম! ২৫ ধমনী ২৬ যেখলা ২৭ 
লাঙ্গুলিকা ২৮ পুষ্টিপর্ীণ ২৯ দীর্ঘপর্ণী৩০। 
ইতি রাজনির্ঘনটঃ ॥ অজি্বুপর্ণী "৩১ 
ধাবনী ৩২। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ অস্য। 

গুণাঃ। কটুত্বং। অতীসারকালবাতরোগ- 
ভুরোম্মীদত্রণদাহনাশিতহঞ্চ ॥ ইতি গ্লাজ- 
নির্ঘউঃ1 ভিদোদতং | বুষাতং | নধুর- 
তং সররং | হাসরততীমারতৃড়্বমি* 

নাশিত্বঞ্। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ গ্রাহিত্বহ॥ 

ইতি পাজবললভঃ ॥ 

পৃিভদ্রঃ €পুহ ) ভ্ীকক:। ইতি শবমাল ॥ 

পুগ্নিশৃ্গং (পুহ) বিষুঃ। ইতি শব্দমাল। ॥ 
গ্ণেশঃ 1 ইতি ভরিকাগুশেষহ [ 

পৃশ্থী (স্ত্রী) বারিপর্থী ! ইতি শবরহ্থাবলী | 
কুত্তিকা। ইতি ভূরিশ্রয়োগঃ ॥ 

পৃ উ সেকে। ইতি কবিকলদ্রমঃ ৪ উ পিতা 
পৃদ্থী! ॥ ইতি ছুর্গাদানঃ £ 

ব (ক্লী) ভজবিন্লুঃ। হিতানরঃ £ বা 

পৃহদ্পরুষবিষাধাত্রেণ লুঠভি 1 ইত্তি ৭ 
বাগবতে €তস্বচ্ছে তি অধ্যায় 8 পৃ 

ভলবিন্দুস্তঙ্গহ অপর্ষেপ উহ্ুনা বিসাপাত 
খ্রেণ লুঠতি বক্ইসহি | ইতি ভইকোসাহ 



পুবোদ ২৪৭৯ রর 'পৃষ্তখ ্  

- ভ্রীধরস্বাধী ॥. ইদং িনারিডিির 

ভবতি |. ত। 

পুষতঃ ( গুহ) বিন্দুঃ ভার ॥ শরেতবিলু 

যুক্তমূগঃ। ইতি মেদিনী ] তৎপর্ধ্যায়ঃ1 
ুঃ২ শবলপৃষ্ঠকঃ ৩। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ]' 

পৃতাম্পতিঃ (পু ) বায়ুঃ। ইতি জটাধরঃ 1 
পৃষতাশ্বঃ (পুহ)-বাধুঃ | ইত্যমরটাকায়াং 

ভরতঃ ॥ 

পৃষতী (স্ত্রী) খেক মশী ॥ ইতি 
.. মেদিনী ॥ 

পৃষতৎক২ ( পুহ) বাণঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
' পৃষদ্বঃ (পুত) বায়ুঃ। ইত্যমরঃ 1 

- গৃষদাজ্যং 
ঘ্বতৎ । ইত্যমরঃ ॥ 

.পৃষলঃ ( পুৎ) বাযুশ্বঃ। যথা) খুবিত্রমরু- 

দান্দোলঃ কুচৈবশ্চামরানিলঃ। পৃষদ্বলস্ত 

বাযুশবঃ কুবেরে তু প্রমোদিতঃ ॥ ইতি 

,শব্দমাল। ॥ 
পৃষন্তিঃ (পু) বিন্দুঃ। যথা । পয়ংপৃষত্তিভিঃ 

স্পৃষ্টা-বান্তি বাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ। ইতি 
ভরতধূতজাম্ববতীবিভ্রয়কাব্যং ॥ 

পৃষভাষা (ত্্রী) অমরাবতী। ইতি শব্দরত্রা- 

বলীর মি 

পৃাকর! .(ত্ত্রী) কুদ্রশিল! ৷ বাট্বীর! ইতি 
ভাষা । ইতি শষচনডিকা 0. 

পৃাতকং (রী) দধিযুক্রস্ৃতং | ইতি হেম- 
চত্দ্রঃ & 

,পৃষোদরং (তরি) পৃষদুদরং যস্য। মশীষাদি- | পৃষ্ঠশৃঙ্ 
ত্বাৎ তলোপঃ। ইতি ছুর্গারাসঃ ঘ ভবেদ্- 
বর্ণাগমান্ধংসঃ মিংহো বর্ণবিপর্য়াৎ | 

রর সপ 

(রী) অদধ্যাজ্যৎ | দধিমিত্রিত- 

বর্ণাদেশাচ্চ গৃঢাতস বর্ণলোপাৎ পৃষোদিরঃ] 
. ইতি গ্োয়ীচন্দ্রধুতকারিক! ॥ ) 

পৃষোদ্যানং (কর) ক্ষুত্রোপবনৎ | মনীষাদিদ্বাৎ 

পৃষতস্তকারলোপঃ.! ইতি 5 
টাকায়াং দুর্গাদাসঃ ॥ 

পৃষ্ঠৎ (লী) শরীরপন্চা্ভাগঃ। দ্র ইতি 
ভাষা । ইত্যম্রং ॥ চরমমাত্রৎ। ইতি 

মেদিনী |, । ০ 

পৃষ্ঠগরস্থিঃ (পুৎ ) গড়ুই ॥ কুঁজ | ইতি ভাষা । 

ইতি হেমচন্ত্রঃ ॥ 

পৃষ্ঠতঃ [স্] ব্য পশ্চাৎ। পৃষ্ঠদেশে। যথ।। 
তং পৃষ্ঠতঃ প্রষ্ঠশিয়ায় নত্রো হিংশ্রেঘু 
দীপ্রান্ত্রধরঃ কুমারঃ ইতি ভট্টিঃ1 

ৃষ্দৃ্টিঃ (পু ) ভলুকঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ 7 
পৃষ্ঠসাৎসাদঃ (ভরি) বাক্যাভিধায়ী। চোগোল- 

খোর ইতি পারশ্থভাষা। ইতি ত্রিকা্ড- 
শ্রেষঃ ॥ 

পৃঠমাংসাদনৎ (হ্লী ) পরোক্ষে দোষকীর্ভনহ | 
ইতি হেমচন্দ্রঃ তদতি ত্রি॥ 

পৃষ্ঠবংশঃ (পুহ) পৃষ্ঠান্ি । পিঠের দাড়া 
ইতি ভাষা! তৎপর্ধযায়ঃ| রীটকঃ ২। 

ইতি হেমচজ্ঃ ॥ স তু মাসমাররেণ 

ভবতি। ইতি হখবোধঃ ॥ 

পৃষ্ঠবাই ) [হ] (পুৎ) যুগপার্খগরষঃ। পাটে 
পৃষ্ঠবাড়্$ বাঁধ! গুরু ইতি ভাষা । ইত্যদরঃ ॥ 
পৃষ্ঠবাহঃ (গৃহ) ভারবাহকরষঃ | ভতপর্ধ্যায়ঃ। 

স্থোরী ২ পৃষ্ঠ: ৩। ইতি হেমচন্্রঃ 

2 ( গুহ) বনচ্ছাগং। ইতি হেসচন্ঃ ৪ 
পৃষঠশৃদদী [ন্] প্লেহে) ভীমমেনঃ। নপুইসকই। 

মহিষঃ | ইতি মেদিনশৈব্রহ্াবল্ো) এ 
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গৃষ্টোদঃ (গুহ) মেষবৃষকর্কটধনুদ্্করশীন- 
লগ্নতি। যথা ॥। অজেো। গোঁপতিযুগ্মঞ্চ 

"-. কৰিধন্থিযুাস্তথ 1 নিশামংজ্ঞাঁঃ স্ৃতাঁ 
- * শ্চৈতে শেষাশ্চান্ে দিনাত্মকাঃ ॥ নিশা- 

ংজ্ঞ। বিমিথুনাঃ স্মৃতাঃ পৃষ্ঠোদয়াস্তথা। 
শেবাঃ শীর্ষোদয়। হেতে মীনশ্চোভয়- 

" 'সংজ্ঞকঃ ॥ ইতি জ্যোতিস্ত বং ॥ 

পৃষ্ঠ্যৎ (রী) পৃষ্ঠানাং সমূহঃ । ইত্যমরঃ ॥ 
পৃষ্ঠ্যং (পু) পৃষ্ঠেন ভারবাহকাশ্বঃ ॥ তৎ- 

". পর্ধ্যায়ঃ | স্থৌরী ২। 'ইত্যমরঃ ॥ 
পুঞ্িঃ তি) প্রশ্থিঃ ॥ ইত্যমরঈীকায়াৎ ভরতঃ 

পাধিঃ | তত্র স্ত্রীলিহ্গঃ ॥ ইত্যুণাদি- 

কোষঃ ॥ 

পৃক পভ ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ ক পার" 
যতি ॥ ইন্তি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

পূঞ্রি খিলি পালনে । পুরো ইতি কবি- 
কল্প্রমঃ ॥ শ্রিং পৃর্ভোহত্তি | সুজাদ্যোদি” 
দিত্যত্র পৃবঙ্জনাম্ন নিষ্ঠাতন্য নঃ। গি 
পৃণাতি। জে) ভু পৃর্বিরিত্যেব মলীষাদি- 
ত্বা নিং॥ লি পিপত্ি। ইতি ছূর্গাত 
দাসঃ ॥ 

গেচকহ (পু) পক্ষিবিপেষঃ। পেঁচা ইতি 

ভাষা । ততপর্্যায়ঃ £ উনুক2 ২ বায়সা- 

রাভিঃ ৩ $ ইত্যমরহ ৪. শক্াধ্যত ৪ 
দিবান্ধঃ ৫ বক্রনাসিকঃ ৬ হরিনেতঃ ৭ 
দিবাতীত£৮ থান ৯ পীষুই ১৯ ঘর্ঘরঃ১১ 
কাকভীবুঃ ১২ নক্রচারী ১৩1 ইতি 

তিকাগুশেষঃ & নিশাচরঃ১৪ কৌশিকঃ১৫ 
ক্পলাশুনঃ ১৬ পেচই ১৭ রজনাসিকহ ১৮ 

ভীরুকঃ ১৯ । ইতি শ্রন্গাবলী £ করি" 

পঃ 

" পুচ্ছদুলোপান্তঃ | গুদাচ্ছাদকমাংসপিণ- 
বিশেষ ইত্যমরঃ ] পর্যর্কঃ ॥ যৃক:। 
ইতি বিশ্বং ॥ মেঘঃ | ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

2 ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ 

পেচিলঃ (গুহ) হস্ী। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পেছু (ক্লী) পেছুলী। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

পেছুলী (্ত্ী) শাকভেদঃ ! কঢু ইতি খ্যাতঃ। 
যখা।। কেছুকই পেচুলী পেড় নাঁড়ীচে 
বিখ্বরোচনঃ। ইতি ভ্রিকাওশেষঃ ॥ 

পেটঃ (পুং) প্রহন্ত্ং। ইতি রাজনির্ঘন্ট: ॥ 
পেটকে ত্রি। ইত্যনরঃ ॥ 

পেটকং (রী ) পুস্তকাদীনাং মগ্যা । রা 
ইতি ভাষা। কদশ্বকং | সমূহঃ । ইতি 

মেদিনী ॥ 

পেটকঃ ( পুং ) বংশবেহাদিময়সধুদ্থিকপ্রায়ঃ। 
পেটারী ইতি পেটা ইতি গেড়। ইতি চ 

থ্যাতঃ। তৎপধ্যায়ঃ। পিটকঃ ২ পেড়া ও 

নফ্বা ৪1 ইত্যমরঃ ॥ আদো| স্বল্পপেটি- 
কায়াং। পরে। মহাপেটিকায়ামিতি স্বামী র 

পেটাকঃ (পুহ) পেটকঃ | ইতি ভরতঘিরূপ- 
কোং £ 

পে্রিকা (ভ্্রী) বু্ষবিশেষঃ | পেটারি ইতি 
ভাঙ্গা । ততপর্ধায়ত । বুবেরাক্ষী ২ বুলি" 

শ্রা্গী ৩ কযাহুন্তিকা ৪1 ইতি লহ 
মালাঃ - 

পেটী (তি) পেটকঃ রিটের, রঃ 

পেড়া ভে) মভুষা । অহাপেটিকা । ইহযমর- 
ভরতে 7. 

পে ক্ক পেকে। হতে! 
চে 

শ্রেবে] ইতি 
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কবিকল্পদ্রমঃ ॥খ অপিপেণং পিপেণতুই ॥ 
ইতি ছুর্গাদানঃ ॥ 

পেত্বৎ (রী) অস্থতৎ। ম্ব 

কোধঃ ॥ 

পেয়ং (কী) জলৎ | ইতি মেদিনী ॥ দুগ্ধ 
ইতি শব্দচজ্দ্িকা॥ অবিধান্নান্তর্ঘতান- 
বিশেষঃ | ঘথা। ভোজ্যৎ পেয়হ তথ! 

চৃষ্যৎ লেহহ খাদ্যঞ্চ চর্বপৎ | নিষ্পেয়- 
&ৰ ভক্ষ্যৎ স্তাঁদন্নমউবিধৎ স্মৃতৎ ॥ ইতি 

রাঁজনির্ধণ্টঃ ॥ পাঁতব্যে ভ্রি। ইতি মেদিনী॥ 

পেয়। (ভ্ত্রী) মিকৃ্থনমন্বিতপেয়দ্রব্যং | অস্যা 

গুণাঃ। পেয়। দ্বেদাগ্িজননী বাতবর্চো- 
হন্ুলোমনী | ক্ুতবগাগ্নানিদৌর্ববল্যকুক্ষি- 

,. রোঁগবিনাশিনী॥ ইতি রাজবলভঃ ॥ 

মিশ্রেয়া। ইতি শব্দচক্ট্রিকা ॥ শ্রাণ!। 
অচ্ছমণ্ডং | ইতি মেদিনী ॥ 

পেযুষঃ (পুং কী) অভিনব পয়ঃ। ইত্য- 
মরঃ | নবপ্রসূতায়। গোঃ সণ্তদিনাভ্যন্ত- 

রীণছুগ্ধাৎ 1 যথা । আসপ্তরাব্রপ্রভবং ক্ষীরং 

- পেয়ুষ উচ্যতে ॥ ইতি হারাবলী ॥ পীয়তে 

পেঘুষঃ পীড্ৰ পানে নাঙ্গীতি যুষঃ মুদ্ধন্তাত্তঃ 

প্ীবঞ্চ | পীযৃষঞ্চ অথ পীযুষপেযুষে নবং 

সপ্তদিনাবধীতি শব্দার্ণবঃ ॥ ইতি তত্্ী- 

কাযাঁৎ ভরতঃ ॥ অন্থতং | অভিনবসপ্রিঃ। 

ইত্যুণাদিকোষং ॥ 

পেরুঃ (গুহ), বহ্ছিঃ। নুর্ধ্যঃ | ইত্যুণাদি- 
কোমঃ। মনুদ্রঃ | ইতি ভ্রিক(গুশেষঃ ॥ 

. পেকোজহ (ব্লী) উপরত্রবিশেষঃ। পীরোজা 
ইতি যবনভামা । তহপর্যায়ঃ 1. হরি- 

ভাশ্মহ ২ পেরজহ' ৩। তদ্দিব্ধিং। 

১১২ 

তৎ। ইত্যুণাঁদি- 

হং হুরিতঞ্চ 1 তম্য গুণাঁঃ | পেরজৎ 

ডে স্যান্মধুরং দীপন পর । স্থাবর 

জঙ্গমঞৈব অংযোগাচ্চ বথা বিষং ॥ তৎ 
র্ববং নাশয়ে শীত্রং শুলৎ ভূতাদি- 

দোঁষজং | পাঠান্তরৎ বথা। পিরজং ছু 

কথায় ব্যান্মধুবং দীপন দ্ধযোঃ | স্থাব- 

রাঁদিবিষত্বৎ স্যাদ্ধরিতথশপরৎ শুরু ॥ 
শীতাঙ্গৎ নাশয়েচ্ছীপ্রং শুলৎ তিমিব- 

ভূতজৎ । ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
গেল খ চালে । গ্রতৌ। ইতি কবিকল্প- 

দ্রুমঃ ॥ ধ অপিপেলৎ পিপেলভুঃ। চালঃ 

কম্পঃ। ইতি ছুূর্ণাদাসঃ ॥ 
গেল (ক্লী) অণ্ডকোষ: | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

গেলবহ (ত্রি) বিরলৎ। অত্র সাবকাশত্বং 

প্রকার21 ইত্যমরভরতে। ॥ কৃশঃ | ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥ কোমলং। ইতি তরিকা 
শেষঃ ছ 

পেব খঙ মেবনে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ | খ 

অপিপেবৎ।উ পেবতে। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পেশলঃ (তি) চারুঃ | সন্দরঃ | দ্ষঃ। চতুরঃ | 

কোমলঃ। ইত্যমরভরতৌ [ ধূর্তঃ। ইতি 
শব্দরত্রাবলী ॥* র 

পেশস্কৎ (গুহ) কীটবিশেষঃ | কুমিরকে ইতি 

ভাষা । যথা ।॥ কীটঃ পেশক্কতং ধ্যায়ন্ 

কুড্যাঁং তেন প্রবেশিতঃ। যাঁতি তহ- 

সাত্সতাং রাঁজন্ পূর্ববরূপমসংত্যজন্॥ ইতি 
্রীভাগবতে ১১ স্কদ্ছে ৯ অধ্যায়ঃ 1 

পেশিঃ পু) শতকোটি টি 
অণ্ডে মানবিদলে চ দ্রী। ইতি নং 

সারে কুদক্তপাদঃ 
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পেশী রী) অ ট অণ্ুধ। ১॥ ইন্তরমরঃ [নুপককলিকা। 

মাংলী। খড়গ্রপিধানকৎ। যাংসপিন্ী। 

ইতি মেদিনী॥ নদ্ীভেদঃ। পিশাচী- 
বিশেষঃ। রাক্ষমীবিশেষঃ1 ইতি শব্দরত্রা- 

বলী॥' | 

পেষণৎ (ক্লী) চূর্ণনৎ | পিষধাঁতোর্ভাবে- 

ইনট্গ্রত্যয়নিষ্পন্নৎ | খলং। শতগুপ্তা। 
তেকাটাসিজ ইতি ভাষা । ইতি শব্দ: 
চক্দ্রিক। ॥ 

পেধনিঃ 7 (ন্ত্রী) পেষণশিলা। শিল ইতি 
পেষণী ] ভাঁষ1। তৎপব্যায়ঃ। পেষণী ২ 

পর্টঃ ৩ গৃহাশ্মা ৪ গৃহকচ্ছপঃ ৫। ইতি 
শব্বরদ্বাবলী ॥ 

পেষলঃ (ত্রি) পেশলঃ1 ইত্যমরটীকায়াৎ 
ভরতরগাঁনাথো ॥ 

পেষাকঃ (পুৎ ) পেষণিঃ। ইত্যুণাদিকোষঃ ॥ 
পেস খ গত্যাং। ইতি কবিকল্পভ্রমহঃ ॥ ঝ 

অপিপেসৎ পিপেসতুঃ ॥ ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পেসলঃ (ত্রি) পেশলঃ। ইত্যমরটাকাঁয়াং 

ভরতঃ | 
পৈ শোষে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ পাঁয়তি 

ধাম্যমাতপেন। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পৈষ্্ষঃ € পু ) কর্ণ । ইতি হেমচন্দ্রঃ 
পৈঠরহ (তরি) স্থালীপন্ষম!ৎসাদি । ইত্যমরঃ॥ 
পৈঠীননিঃ (পু) মুনিবিশেষঃ | ষ চস্যৃতি- 

গোত্রয়োঃ কারকঃ.। ইতি পুরাণ ॥ 
পৈশিন্তৎ (কী) ভৈক্ষজীবিকা । ইতি ত্রিকাণু- 

শেষঃ॥ 
পৈতা মহৎ (ভরি) পিতামহসন্দদ্ধিধনাদি। বথ 

|... কাত্যায়নঃ। পৈতামহঞ্চ পিত্রযঞ্চ যচ্চান্যহ 

স্বয়মর্জিতৎ | দায়।দানাৎ বিভাগেঘু সর্ব 

মেতদ্বিভজ্যতে ॥ বৃহস্পতিঃ | পৈতাহুৎ 

- হ্ৃতৎ পিত্রা স্বণজ্া যছুপার্জিত ! 

বিদ্যাশৌরধ্যাদিনা প্রাপ্ত তত্র স্বাদ্যং 
পিতুঃ স্মৃতং ॥ ইতি দায়ভাগঃ ॥ 

পৈতৃক (ভরি) পিভৃমন্থদ্ষি। ইতি শব্দদালা ॥ 
যথা মন্গুঃ | উর্দং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য 
ভ্রাতরঃ সমং। ভজ্রেন্ পৈতৃকং র্িব্থে- 
মনীষাস্তে হি জীবতোঁঃ ॥ মনুবিকুত | 

পৈতৃকস্ত যদা ভ্রব্যমনবাওুমবাপুয়াৎ। ন 

তৎ পুভৈর্ভজেত সার্ঘদকামঃ স্বয়মর্জিতত| 
পৈঠীনসিঃ | পৈতৃকে বিভজ্যযানে দাযাদ্যে 
সমো বিভাগঃ ৷ নারদঃ। শৌধ্যভাধ্যা- 
ধনে হিত্বা ঘচ্চ বিদ্যাধনং ভবেৎ। তীণ্য- 

তান্যবিভাজ্যানি প্রসাদো! যশ্চ পৈতৃকঃ ॥ 
ইতি দায়ভাগঃ ॥ 

পৈতৃকভূমিঃ (ত্ত্রী ) পিতৃমম্বদ্ধিস্থানং । তথ্য 
মাহাত্যৎ যথ|। এভগবনুবাচ। ভবা্শ্চ 

যাদবৈঃ সার্ধং প্রবিশ দ্বারকাপুরীং | মত 
পিত্রা মাতৃভিঃ সার্দৎ মাহেন্দ্রে চ ক্ষণে 

নৃপ॥ উগ্রসেন উবাচ। বাহ্থদেব ন 
যাস্যামি ভূমিৎ তাঁৎ পৈতৃকীং পুনঃ | সর্বব 

তীর্ঘপরা শুদ্ধাং দৈবে বর্শ্মণি পৈতৃকে ॥ 

পারক্যে ভূমিদেশে চ পিতৃণাহ নির্ববপেভু 

21. তনভুমিস্বামিপিতৃভিঃ আদ্ধকর্ম 

নিহন্যতে ॥ -পিতৃণাং নিচ্ছলং শ্রাদ্ধং 

দেবানামপি পুজনৎ। কিঞিৎফলপ্রদক্ষৈ 
সম্পূর্ণ, পৈহৃকে স্থলে ॥ পুত্রপৌজকল- 
ভ্রেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রেমী মদ]। ছুর্লভা 

পৈভৃকী ভূমিঃ " পিতুর্সাভূর্থরীয়মী 7 তা 
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শন্ডঞ্চ পবিভ্রক্চ দৈবে কর্দর্ণি পৈতৃকে। 
কীতঞ্চ তদৃতে দানং পরদভনশুদ্ধকং ॥ 
ভ্রিয়তে পৈত্ৃকীকুম্যাৎ তীর্ধতুল্যফলং 

- লভেৎ। গঙ্গাজলবমৎ পৃতং পিতৃখাতো- 
দক হরে ॥ তত্র ত্রাহ্া! জলে পুতে গঙ্ছা- 
ন্বাদফলং লভেশ্। পিতৃশাং তর্পণৎ তত্র 
পবিত্র দেবপুজনৎ ॥ - পৈতৃকী জন্ম- 
ভূমিশ্চেৎ ফলং ভদ্দিগুণৎ লভেহ। 
পৈতৃকীভুমিতুল্যা চ দানভুমিঃ বতা- 
মপি ॥ ইতি ব্রহ্ধবৈবর্তে ীকৃ্কজন্মথণ্ডে 
৯০৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

পৈহৃববেয়ঃ7 (পু জর) পিতৃবহরপত্যং 
উ পিভৃভগিনীপুভ্রঃ | পিদ্তুভ 

ভাঁই ইতি ভাষা । ইত্যমরঃ 
পৈত্তঃ (ত্রি) পিভজব্যাধিঃ1 ইতি রাজ 

পৈভিকঃ 4 নির্ধন্টঃ 
পৈত্রং (হী) পিতৃতভীর্থৎ। অঙুষঠতর্জন্ো- 

মধ্যহ 1 ইত্যমরঃ ॥ পিতৃদদ্ঘভিনি তরি 
পৈত্রাহোরাতঃ (পুং) পিতৃলোকস্য দিবা- 

রাত্রিঃ ॥ বু মনুষ্যমানে মাসৈকেল 

ভবতি॥ যথা মাসেন স্তাদহোরাত্ঃ পেতে! 

বর্ষেণ দৈবহঃ1 ইত্যযরঃ 
পৈলঃ পহ) মুনিবিশেষঃ | স্ চ বখেদী বথা। 

তত্রথেদিধরঃ পৈলহ সামগো। উৈসিনিঃ 

কবিঃ। বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্াতো 
বছগুষামূত ৪ নধর্বাহিরসামাসীহ সুমন্ত 

বিবাহঃ | যথা ঘাজ্ঞবন্ধ্যঃ। পৈশাচঃ 
বন্চকা ছলাং। হুলমাহ সনুঃ। হত 
মাং প্রমভ্তাৎ বা রহো যত্রোপগচ্ছাত ॥ 
ষ পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ কথিতো- 
হব্উমঃ ॥ ইত্যুছাহতত্ং ] পিশাচনম্ব- 
ছিনি তরি] 

পৈশুনং (রী) পিশুনতা। খলতা। তচ্চ 
দশবিধপাপান্তর্গতবাজ়্পাপবিশেষঃ | 
ইতি ভিথিতন্বৎ ॥ অস্য বিবরণং পাঁতিক- 
শব্দে ডুটব্যং 8 

পৈষ্ট: (ত্রি) পিউসন্বহী। যথা । বল- 
প্যদন্তকঃ পু পৈউমতি দা চরুহ। 
অন্রীল্রেম্বরসামান্যাখুলোইত্র বিধীয়তে 
ইতি তিথ্য(দিতত্ৎ ॥ 

পৈঠিকৎ (জী ) পিষ্টানাৎ সূহঃ। ইতি আপু- 
পিকশব্দটাকায়াং ভরতঃ ॥ মদ্যবিশেষঃ | 
যথা । জক্ষমাধ্বীকাদিজনিতৈ মদাত্যর়ে 
নিহপৈঠিকাদি সছ্ মদ্যৎ হেতু বিপরীত- 
মেব £ ইতি বি্জয়রক্কিতঃ 

পৈষী [ভ্ী) বিবিধধান্ডবিকারক্তা অদিরা। 
তন্ডা গুধাঃ। পৈতী কটু স্যাদীষদ- 
গোঁড়ীনদাপরা। বাতহহ কফইত্বীফহ 
পিতকন্দোহনী চ সা £ ইতি বাদনির্বউঃ 

পোগওঃ (পুং) দুশববীরবালকঃ1 যবা। 
রোগী বুদ্ন্ত পোথন্ডঃ কুরবস্তান্যৈত্রতিৎ 

- সদা । ইতি প্রায়শ্চিভতহে ভপুলাশহ 
লারুণো ছুনিং । ইতিহাসপুরাখানাং পিতা | পেগ: (তি) অপোগঞ্ঃ । ভাবতে সলা- 
মে রোলহর্ণঃ হ ইতি উজীগবতে ,. ধি 
২ কত ৪ দ্যা ও 

পৈশাচ ( পুউ) অক্টপ্রকারবিবাহাস্তর্থতাউন 

চর । উনবিংশতাহুলীকৈকবিহশত্য- হা 

হুলীকাদিজনঃ। যথা! পোথতো। বিকা রর হ 

নে স্যািতি হলায়ুহত 1 পোগনো এ 
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বিকলাঙ্গকঃ। ইতি রত্ুকৌধঃ | ইত্যমর- 

টীকায়াং ভরতঃ ॥ 

. পোটঃ ( গুহ) বেশ্মাডূমিঃ | ইতি জটাধরঃ ॥ 
হশ্লেষ$। ইতি পোটগলশব্দটীকায়াং 

ভরতঃ ॥ 

পোটিথলঃ ( পুৎ) নলঃ| কাঁশঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
মহন্তঃ ৷ ইতি মেদিনী ॥ ূ 

গোঁটলিকা (ভ্ত্রী) সংশ্লিকটবন্ত্াদি ৷ পুঁটুলি 
_. ইতি ভাষা । ইতি কেচিৎ॥ 
পোটা। (তত্র ) ভ্রীপুংসলক্ষণা। ইত্যমরঃ॥ স্্রী- 

পুংসয়োর্লক্ষণৎ চিহ্ছৎ স্তনশ্মআদিরূপং 
যস্তাঁৎ সা। ইতি ভরতঃ ॥ 

পোটিকঃ (পুহ) বিছ্ফোটকঃ। ইতি কেচিৎ॥ 
পো্টলী (ন্ত্রী) পোর্টুলিক! | বন্রবদ্ধাদ্রব্যৎ | 

পুটুলি ইতি ভাষ! । যথ!। শুদ্ধযর্ঘৎ 
ত্রিফলাককাথে গুড়চ্যাঃ কাথ এব বা! । 

দোলাঘন্ত্রে পুরঃ পাচ্যঃ-পোট্টল্য। বন 
বদ্ধয়া ॥ ইতি বৈদ্যকং ) 

গোঁড়ুও (পুং) কপালাশ্থিতলং । ইতি রাজ- 
নির্ঘন্ট ॥ 

পৌতঃ (গুহ স্ত্রী) শিশুঃ। ইত্যমরঃ 1 

োতিঃ (গুহ) বহিত্রৎ। গৃহস্থানং | পোত! 
ইতি ভাষ।। বন্ত্রৎ। ইতি মেদিনী | 
দশবর্ষীয়হত্তী ৷ ইতি হেনচন্দ্রঃ ॥ সমুদ্রে 
যানহ। জাহাজ ইতি ভাঁষা। যুখ! | সমুদ্র- 
যানে রত্থানি মহামৌল্যানি সাধুভিঃ ॥ 
বত্বপারীক্ষকৈঃ মাদ্ধমানয়িষ্যে বহুনি চ ॥ 

শুকেন সহ সংপ্রাত্তো মহান্তং লবণার্ণবং। 
পোতানঢাস্ততঃ সর্বেন পৌতবাহৈরুপা- 
দিতাঃ ॥ অপারে ছুস্তরেহগাধে ঘাত্তি 

প 

বেগেন নিত্যশঃ ॥ ইতি বারাহে গোকর্ণ 

মাহাজ্যাধ্যায়ঃ ॥ 

পোঁতকী (তত্র) পুতিকা । ইতি শব্দমাল! ॥ 
শ্যামাপক্ষী ॥ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

পোঁতজঃ (পু) কুঞ্জরাঁদিঃ ৷ ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ॥ 

পোতবণিক্ পু) বছিত্রেণ বাণিজ্যবর্ত। | 
নৌবাণিজ্যকরঃ | তৎপর্ধ্যায়ঃ। সাংযা- 

ত্রিকঃ২। ইত্যমরঃ ॥ সমুদ্রেধানচারী ৩। 

ইতি জটাধরঃ॥ নৌধ[ণিজ্যকরং ৪ । 

ইতি শব্দাবলী ॥ 

গোতরক্ষঃ (পুং) কেনিপতকঃ | হালি 

ইতি ভায1। ইতি শব্দমালা ॥ 

পোতিলকপ্রিয়ঃ (পু) বুদ্ধবিশেষঃ॥ ইতি 
ভ্রিকাগডুশেষঃ ॥ . 

পোতবাহঃ (পু) বহিত্রবাহকঃ।-ঈড়ি ইতি 
ভাবা । তৎ্পর্ধ্যায়ঃ| নিয়ামকঃ ২। ইত্য- 
মরঃ ॥ 

পোতা [খ] (পু) বিষুঃঃ। ইতি সংক্ষিপ্ত- 

সারোণাদিরভিঃ ॥ খাত্িক(। ইতি ভূরি- 

প্রয়োগঃ ॥ 
পোতাচ্ছাদনং (লী ) বন্তরকুটিমং। ইতি হারা 

বলী 

পোতাধানং (রী) হ্কুদ্রোগুত্ভ্াসংঘ/তঃ | 

পোনা ইতি ভাষা । ইত্যমরঃ 0 অস্য 

গুণাঃ। হনিহত্বং | লগুত্বং ॥ বোচলহঞ্চ। 

ইতি রাজবল্রভঃ 

গোভিকা [ত্রী) পুতিক ॥ ইত্যমনটাকাঁঘাং 
ভরতঃ £ শৃতপুদ্প1। মুলপোতী। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ৪ 
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পোতাম? (গুহ) কপুরবিশেষঃ। ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টই ॥ পু 

পোত্রৎ (র্রী ) বজুং। শুকরমুখাগ্রৎ। লাঙ্গল- 

মুখাগ্রহ। ইতি মেদিনী ॥ বহিত্রং । ইতি 

অৎক্ষিগপারোণাদিরুতিঃ ॥ 

পোজ্রামুধঃ পু) শৃকরঃ। ইতি রাজনির্ঘঃ 
পোত্রিরথা ভ্রী) জিনশক্তিবিশেষঃ । ইতি 

ত্রিকাশুশেষঃ ॥ 

পোঁত্রী [ন্] (পুং) শুকরঃ। ইতর 
পোত্রবিশিষ্টে ্রি॥ 

পোলিন্দঃ (পুং) নৌকাবরবভেদঃ | তৎ- 

পর্ধযায়ঃ। পাদারকঃ ২। ইতি ত্রিকাণ্- 
শেষঃ ॥ 

পোলিক। (ন্ত্রী) পিউকবিশেষঃ । পাতলা 
রোটা ইতি হিন্দী ভাষা । যথা | কুখ্যাত 
.সমিতয়াতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ ॥ 

স্বেদয়েন্তপ্তকে তাস্ত পেংলিকাং তাং 

জগ্ুবুধাং ॥ তাৎ খাদেলস্নিকাযুক্ঞা 
তম্যাৎ মগডকবদ্গুণাঃ | তণ্তকৎ তাবা 

_ ইতি লোকে । ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ তৎ- 

পর্যায় । গুলিকা ২ পৌঁলিঃ ৩ পুপিকা৪ 
-. প্ুপলা ৫॥ ইতি হেমচন্দ্র ॥ 

গোঁলী (জী ) পিষ্উকবিশেষঃ ॥ তৎপব্যায়ঃ॥ 

পৃপালী২ চর্পটা ৩। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ॥ 
পৌঁমঃ (পুহ) পোষণং । পুষধাতোর্ডাবে 

ঘঞএপ্রত্যয়নিষ্পম্রঃ যথা 1 যঃ সর্বদান্থা- 

নপুষহু স্বপোষহ ॥ ইতি ভট্রিঃ ॥ 
পোষণং (ক্লী) পুষগ্টিঃ 1 ধৃতিঃ। পুবধাতো- 

ভাবেহনট্প্রতায়নিষ্প্মঃ ॥ 

পোষয়িহু (পু) কোকিলঃ । ভর্তা । ইতি 

১১৩ 

নংক্ষিগুসারোণাদিরৃভিঃ £ পোষণকর্তরি 

ত্রি॥ 

পো! (পুং) পুতীকঃ। কীটাকরপ্র ইতি 
ভাষ। ॥ ইতি শব্দচক্দ্রিক! ॥ পোৌষণ- 

কর্তরি ত্রি॥ 
পোষ্ুবরঃ (তরি) পোষকশ্রেষ্ঠ: | পোষ্য 

বর ইতি নগুমীবমাসঃ ॥ 
পোষ্যঃ (ভরি) পোষণীয়ঃ | পোধিতব্যঃ। 

পুষধাতোঃ কর্শণি যপ্রত্যয়নিষ্পনঃ ॥ 

পোষ্য পু্ঃ খু) পালনাদিনা হৃতত্প্রাপ্তঃ। 

যথা ॥ অধুন! কৃতিকানাঞ্চ বাং তৎ 

পোষ্যপুভ্রকঃ | তন্নাম চত্ুস্তাঃ প্রেমু। 

কার্ঠিকশ্চেতি কৌতুকাঁৎ? ইতি ব্রক্ষা- 
বৈবর্তে গণপতিখণ্ডে ১৪ অধ্যায়ঃ | * ॥ 
অথ তস্য ব্যবস্থা | তত্রাহ মনুঃ | অপু- 

ভ্রেণ্থতঃ কার্ধ্যো বাদৃক্ তাদৃক্ গ্রবত্রতঃ। 

পিণ্োদকক্রিযাহেতোর্নাম সংকীর্ভনাঁ চা 
অন্রিশ্চ। অপু্রেণৈব কর্তব্যঃ পুত্র প্রতি- 

নিধিঃ সদ! । পিঞ্োদকক্রিয়াহেতোর্যল্মা- 

ভম্মাৎ প্রযরতঃ ॥ শৌনকঃ। অপুজো 
স্বতপুল্রো বা পুত্রার্থৎ সমুপোধ্য চেতি 

তেন পুজ্রোৎপন্ভঠা জ্যেষ্েন জাতখাত্রেণ 
পুভ্রী ভবতি মানবঃ) পিতৃণামন্বণশৈচেক 
ন্ তক্রালন্ধুমহ্ৃতীতিমন্ুবচনাবগত খণ- 

পুরিহারেহপি ত ততপুত্রমরণে পিণ্োদকা- 

দ্যর্থ, পুন: পুভ্রকরণমাবশ্যকহ অত্র 

পুভপদহ পৌর প্রপৌভ্রয়োরপ্যুপলক্ষণহ। 

তয়োবপি পিশুদাতুতবহশকরহাবিশেমাহ। 
অন্ফপা সত্যপি পৌল্রে স্তপুজগ্া নি 

নিমিত্ত পুত্রপরিশ্রহাপভিরতঃ পুজপোজ্র 
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বিচি নি দানে রা রি ৫5 ই নি 

প্রগোহরেহিহছৈর পুতাকরসধামাতোত11  গৌহিওহে ভাগিনেরঞ্ | আহদস্াতহ 
জিত ছ্জুরুমুলয়া। তরিকার হথাহ বিনেতি 0৮ অন্যত্র গু নল কারয়েদিতি 

বশিষ্ঠত ন জে পুজ্হ দ্যাত শ্রতিযনোয়াছা ব্রা্ণাতিরিক্ক্ষভিয়াদিরসমানজাতীয়ো 
অহাতামলানাত কিঠি ০৫ প্রতিনিধি 

হিতে সচ কেজির কাছশবিধহ । 

হথাহ মল । কেতুজাদীন্ হৃতানেতা- 

নেকাদশ যখোদিতান £ পুজ্প্রতিনিধী- 
নাহ্ং জিযালোপামলাধিণঃ £ বৃহস্পতিত। 

পুজাহয়োদশ প্রোজ ননুন। নেহসু- 

পর্বাশত ( মন্তানকারণহ। ভেযামৌরসঃ 

পুজিকা তথ। | আজাহ বিন! যখ। তৈলং 

অঙ্ছিং প্রতিনিদীকৃত 

পুভ্রাস্ত পুজ্রকৌরসয়োর্বিনা ॥ তত্রাপি 
কলে। ন সর্কেষানলযমুজ্ঞানহ। অনেকধা 

কৃহাহ পুজা কষিভিরবৈহ পুরাতনৈহ। 
শক্যান্ডেহধুম। কর্তূহ শক্তিহীনতয়া ষ্ঠ 

রিতিবচনাত ॥ দতৌরমেতরেযাত্ত পুভ- 
হেন পরিগ্রহ ইত্যাদ্যভিধায় ইনান্ ধন্ান্ 

কলিমুগে বর্জদ্যানাহশ্মনীধিণ ইতি দন্তকে- 

তরপ্রভিনিধিনিষেধ/হি॥ €ঃ অতো দত্তক" 

বিধিবিবিচ্যতে 1 তত্র শেনকঃ। ত্রান 
খানাৎ সপিগ্ডেমু কর্তব্য: পুভ্রমহগ্রহহঃ। 

তদন্রাবেইসপিশ্ডে বা অন্তর তু নকার- 

য়েখ॥ সপিচেছিতি সামান্য শ্রবণাৎ্ 

মমানানমানগোত্রেদিত্যর্থঃ। তথ! চ স- 

পিখাভাবেহসপি গুল্তদভাবে ভিম্নগোত্রো- 

হপি গ্রাহ ইত্যাহ শাকলঃ! সপিগা, 

পত্যকখব সগোত্রসমথাপি বা। অপু 

কো ছিজো যল্মাৎ পুজন্ধে পরিকল্পয়েশ॥ 

সমানগোত্রজাভাঁষে পালয়েদন্যগোত্রজং। 

তখ ॥ তখৈকাদশ ! 

দতকো ব্যাবর্ভাতে যদাহ নহুঃ । মাতা 

পিতা শা দদ্যাতীহ ব্মন্তিঃ পুভ্রধাপদি 

সদৃশং আতিনংযুজহ ম প্রেযে। দত্রিদঃ 

হৃতঃ॥ আপদি পুভ্রপ্রতিগ্রহীতুরপুত্রহে 

মছৃশহ মজাতীয়ৎ ব্যক্তমাহ হুদ্ধযাভ- 
বস্ধ্যঃ। মদাতীয়ং হতে গ্রাহঃপিওদাভা 

সঝক্থলাধ্। তদভাবে বিজাতীয়ো বংশত 

মাত্রকরঃ শ্বৃতঃ £ গ্াসাচ্ছাদনমাত্রস্ত স 

লভেত তদৃব্থিন ইতি দৌহিত্রং ভাগিনেয়- 
ঞেতি দৌহিত্রভাগিন্যেনিষেধঃ শৃদ্রাতি- 
রি্তবিষয়ঃ | তথ! চ শ্রোনকঃ। ক্ষত্রি- 
য়াণাৎ স্বজাতো চ গুরুগোত্রসমেহপি বা॥ 
বৈশ্যানাং বৈশ্ঠজাতেমু শৃদ্রাণাং "শৃদ্র 

জাতিষু ॥ সর্বেধষাঁমেব বর্ণানাধ জাতিঘেব 

ন চান্যতঃ1 দৌহিত্রো ভাখিনেয়শ্চ 

- শৃদ্বেন্ত ক্রিয়তে স্ুতঃ॥ ত্রান্মণাদিত্রয়ে 
নান্তি ভাগিনেয়ঃ স্থতঃ কচিৎ। জাতি- 

ঘেব ন্ চান্যত ইতিনিয়মঃ সজাতীয়- 

সম্ভবে বিজাতীয়নিষেধার্থঃ ॥ অন্যথা 

প্রাগুজ্ঞকাত্যায়নবিরোধঃ ম্যাৎ ক 

তত্রাপি সম্সিহিতমপিণ্ডেষু সতি ভ্রাতৃপুত্রে 

স এব পুত্রীকাধ্য ইত্যাহ মহ্ুঃ। সর্বেবেধা- 

মেকজাতানামেকশ্চে পুক্রবান্ ভবে । 

সর্বেব তে তেন পুভ্রেণ পুজিণে! মন্ুরব্র- 
বীহ ॥ বৃহস্পতিঃ| যদ্যেকজাতা বহবে। 

ভ্রাতরশ্চ সহোদরাঃ। একস্যাপি হতে 

জাতে সর্ব তে পুজিণঃ স্থৃতাঃ॥ ইতি । 
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.. অন্র.বচনদয়েহপি ভ্রাতৃ্নতে চ পুত্রপ্রতি- 
নিধিতয়া কথঞ্িং সম্ভবত্যন্যে। ন প্রতি- 

নিধিঃ কার্য ইত্যবগস্যতে ॥ ক ঘ :ভর্ভৃ- 
বংশগন্তরেণ চাস্তা বৎশান্তরাদভ্তবেন 

তস্যৈৰ শ্ববহশকরস্বঞ্চেও যতঃ সমন্তস্যাপি 

. পুক্রপ্রয়োজনম্য সম্ভবেন সৃতি, সপতী- 
- পুজে ন্ দত্তকাদ্যপাদানহ ॥ ক 'কেন 

পুভো দেয় ইত্যাহ শৌনকঃ1 নৈক- 
পুভ্রেণ কর্তব্যৎ পুত্রদানং কদাচন। বহু 

পুভ্রেণ কর্তব্যৎ পুত্রদানং প্রবত্রত ইতি ॥ 

দিপুভপ্যাপি পুভ্রদানে অপরপুভ্রনাশে 
বংখবিচ্ছেদমাশঙ্ক্যাহ বহুপুজ্রেণেতি ॥ 

িয়ান্ত জীবতি ভর্ভরি তদনুমতে 
-প্রোধিতে স্বতে ঘা তদনুজ্ঞাৎ বিনাপি। 

যথা বশিষ্ঠঃ ! নী পুত্রং দদ্যা প্রতি- 

গৃরীয়াদ! অন্যত্রানুজ্ঞা নানতর্ভরিতি | অনু- 
মন্তিশ্চাপ্রতিষেধেইপি ভবতি। অশ্রতি- 

বিদ্ধং পরমনুমতৎ ভবতীতিন্যায়াৎ | *॥ 
নিক্ষপেক্ষ্য দাঁনমাহ যাজ্বক্্যঃ | দদ্যান্মাত! 

পিতা বায শ পুভ্রো দ্রককো ভবেশু । 

তথ! মাতা পিতৃভ্যাধুংস্থউন্তয়োরিন্যতরেণ 
বেতি ॥% 7 অথ পুভ্রপরিখ্রহবিধিমাহ 

শৌনক: | শৌনকোহহং প্রবক্ষ্যামি পুজ- 
তগ্রহমুত্তমৎ। অপুভো। সৃতপুজো বা 

পুঁভীর্থৎ সমুপোধ্য চ ॥ উপোষ্য, শ্বহণাৎ 
পুর্ববদিনে কৃতোপবাসং। বৃদ্ধগোতমহ | 
বামসী কুগুলে দব্ধা বে চাস্গুলীয়কৎ। 

, আচাধ্যৎ ধর্ম্মসহযুক্তৎ বৈষঃবহ বেদ 

'পারগৎ | ই সংপৃজ্য রাজানঞ্চ 

ছিজান্ শুচীন্। রাজ বিপ্রকৃউহে শাম- 

1. স্বামিনহ। বন্ুনাছুয় সর্বধাংব্ত গ্রাসম্বামিন- 
মেব চেতিষ্মরণাৎ ! দ্বিজানিতি বহুত্বং 

ভিত্বপর্য্যবসিতং কপিগ্ুলন্যায়াৎ । 'বছিঃ 

কুশনয়ঞৈেব পালাশঞ্চেঘমেব চ। এতানা- 
হত্য বন্ধুৎশ্চ জ্ঞাতীনাহুয় ধত্রতঃ ॥ বদ্ধু- 

নন্নেন সম্ভোজ্য ব্রা্গণাঁহস্চ বিশেষতঃ । 

অগ্রযাধানাদিকং, তত্র কৃত্বাজ্যোত্পবনা* 

স্তকং॥ দাঁতুঃ সমক্ষৎ গত্বা চ পুভ্রৎ 

দেহীতি যাচয়েশ। দানে সমর্থে। দাতাস্মৈ 
যো যক্দ্রেনেতি প্রঞ্চভিঃ ॥ দদ্যাদিতি 

শেষঃ। বন্ধুন্ আত্মমাতৃপিতৃবন্ধুন্। জ্ঞাতীন্ 
সপিগান্ | তথা দেবস্থাত্বেতিযন্ত্েণ 

হস্তাভ্যাং পরিগৃহা চ। অঙ্গাদঙ্েত্যচং 
জগ্ডা আত্রায় শিশুসুদ্ধনি | বক্ত্রার্দভিরলং- 
কৃত্য পুত্রচ্ছায়াবহৎ স্থৃতং 1 পুভ্রচ্ছার! 

পুভসাদৃশ্যৎ নিয়োগাদিনা স্বয়নুৎপাদন- 

যোগ্যত্বমিতি যাবৎ | তথা । নৃত্যগ্গীতৈশ্চ 
বাঁদ্যৈশ্চ স্বত্তিশকৈশ্চ সংযুতৎ | গৃহমধ্যে 
তমাধায় চরুং কৃত্বা বিধানতঃ ॥ যন্তাহতে- 

ত্যুচা চৈব তুভ্যমগ্রে ত্যচৈকয়া । মোমে। 

দদদিত্যেতাঁভিঃ প্রত্যুচৎ পঞ্চভিস্তথেতি। 

বদ্ধগৌতমঃ1 পায়সং তত্র সাজাঞ্চ শত- 

হখ্যঞ্চ হোময়েহ। প্রজাপতে ন ত্বদেতা- 

নিত্যুদ্বিশ্য প্রজাপতিসিতি কা বশিক্ঠঃ) 
পুত্রৎ প্রতিশ্রহীষ্যন্ বন্ধুনাহুয় রাজনি 

নিবেদ্য নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতিভিন্থাত্বা 

অদূববান্ধবৎ বদ্ধুসনিকৃউনের ধৃষ্টীয়াৎ। 
সন্দেহে চোহুপনে দূরবাহ্ধবৎ শুদ্রমিব 

স্থাপয়েৎ 1 বিজ্ঞায়তে হোকেন বন্ুৎ 

স্ত্রায়ত ইতি । নিবেশনং গৃহং ! বন্দেহ 

রত 
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ইতি দৃরাবস্থিতবান্ধ বস্তাত্য্তদেশভাযা- 

" বিপ্রকর্ষাদিন! কুলশীলাদিষন্দেহো ভব- 

ত্যেব তথাত্বে নিণয়পর্ধ্যন্তং ন ব্যবহরেহ 

তত্র হেতুবেকেনেতি। বন্ধন পিত্রাদীন্। 

এতদন্য তব্নবিধিরাবশ্যকঃ ॥ % ॥ ততশ্চ 

শৌনকঃ। দক্ষিণাৎ গুরবে দদ্যাদযথাশক্তি 
ছিজোত্তমঃ | নৃপে! রাজ্যার্দমেবাথ বৈশ্যে। 

বিভশতত্রয়ং। শৃদ্রেঃ সর্বস্বমেবাপি অ- 
শক্তশ্চেদব্থাবলৎ ॥ রাঁজ্যার্দমর্দরাজেযাৎ 

পন্নমেকবর্ষীয়ন্রব্যৎ । প্রদদ্যাদর্দরাজ্যোখথ- 
মেকবর্ষান্ৃতৎ ধনমিতি বৃদ্ধগৌত মস্মর- 

পাৎ। উত্তমমধ্যমাধমভেদেন বিভানাং 

স্থবর্ণরজততাআণামিতি জ্ঞের়ং | শতত্রয়ং 

নাণকানাং সৌবর্ণঘথ রাজতৎ। প্রদদ্যা- 
ভাত্রমথবা! উত্তমাদিব্যবস্থয়া ॥ ইতি বুদ্ধ- 
গৌতমন্মরণাৎ। সর্ধবস্মেকবর্ষভৃতিলব্ধ- 
মিতি ঘাঁবৎ ॥ % ॥ তৈত্তিরীয়াণান্ত বিধি- 

বিশেষমাহ কৌধারনঃ। অথ পুক্রপরিগ্রহ- 
বিধিং ব্যাখ্যাস্তামঃ ॥ প্রতিগ্রহীষ্যপ- 
কঙ্গয়তে দে বাঘনী দ্বে কুলে অহ্ুলী- 
যকৎ আচাধ্যঞ্চ বেদপারগং কুশময়ং 

বহিপর্ণময়মিগ্মমিত্যথ বন্থুনাহুয় নিবে- 
*শনস্য মধ্যে রাজনি নিবেদ্য পরিষদি 

- খাগারমধ্যে ব্রাহ্গণহ বাগালন্তেন উপবেশ্য 

পুণ্যাহ্থস্তিখদ্ধিমিতি বাচযিত্বা যদ্দেব- 

ঘজনোল্লেখপ্রভ্তি আগ্রদীতাভ্যঃ কৃত দাতুঃ 
সমক্ষৎ খত মে পুভ্রৎ দেহীতি ভিক্ষেশ 

দদানীতীতর "নাহ তৎ পরিগৃহীত ধর্্মায় 
তথা পরিধূন্্মি সন্তত্যৈ তা! পরিগৃত্থামী- 
ত্যখৈন বন্কুগুলাদিভিরলন্কত্য পরিধান- 

গরভৃত্যগিমুখৎ কৃত্থ। পক্ভা জুহোতি যন্তা 
হুদা কীরিণ! মন্যমান ইতি পুরোহনুবাক্য- 

মনুদ্য যস্যৈবং স্থকৃতে জাতবেদ ইতি 
" যাজ্যয়া জুহোতি অথ ব্যাহৃতিভিহুন্া বিষ্টি 
কৃৎপ্রভৃতি বিদ্ধমাধেনুবরপ্রদাঁনাৎ দক্ষিণাং 
দদাত্যেতে চ বাসদী এতে : কুণ্ডলে 
এতচ্চাস্থুরীয়কং এবং ্বৌরস উৎপদ্যতে 
তুরীয়ভাগে সম্ভবতীতি আহম্ম বৌধায়ন 
ইতি ॥ঞ এবমুক্তবিধ্যভাবে পরিগৃহীতন্ত 

তু বিবাহোচিতধনমাত্রভাগিত্বং ন ত্বখশ- 

ভাগিতৃমিত্যগ্ৰে বক্ষ্যতে । তথ] চ যনুঃ | 

গোত্রথক্থে জনযরিতুর্ন হরেদ্দভ্রিমঃ সৃতঃ। 
গোত্রথক্থানুগঃ পিতা ব্পৈতি দদতঃ 
স্বধেতি ॥ এতেন দাতৃধনে দানাদেব পুজত্ব- 

নিৃত্তিদবার! দিমস্থা-্বত্বনিবৃততির্দাভৃগোত্র' 
নিরৃভিশ্চ ভবতীত্যুচ্যতে । তথা চ 

গোত্রাদিনিরৃত্তেরেব দর্শনাৎ সংস্কধ্যাৎ 

স্বন্থতান্ পিতেতিম্মরণাৎ, শ্রহুণানন্তর- 

অস্তাব্যমানা এব দত্তকম্য সংস্কারাঃ প্রতি- 
গ্রহীত্রা কার্য ন পুনর্জনকেম কৃতপূর্বব! 

অপি নিবর্তনীয়াঃ ॥ % ॥ যদি চ তৎপূর্বব- 

ভাবিনোহপি সংস্কার জনকেন ন কৃতা- 

সুদ] বীজগর্তদোষনাশীবশ্ঠকত্েন আমানু- 

রোধেন চ প্রতিগ্রহীত্রেব তে সনা" 
ধেয়াঃ | [. এবমুপনয়নমান্রকরণেহপি 

শ্রতিগ্রহীতুর্দভকপুত্রমিদ্ধিঃ। অন্তশাখো- 
সবে! দত্তঃ পুভ্রশ্চৈবোপনায়িতঃ| স্ব" 

গোত্রেণ স্বশাখোক্তিবিধিনা মূ খশাখ- 
ভাকু॥ ইতি বশিষ্ঠস্মরণাৎ । এতচ্চা- 

সনাববরূপতন্মুখ্যকালাভ্যন্তপবন্তিপরিগ্রহে 
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বোধ্যং। অন্যথা সুখ্যকালে অধিকার- 
যোগ্যত্বাভাবে গৌণকালে অনধিকারান্ন, 
ভৎলিদ্ধিরিতি ॥ কচ ॥ অত্র চ জলক- 

প্রতিগ্রহীত্রোরভয়োরপি পুক্রাভিমন্ধানে 

সতি দর্ভকস্য দ্যামুষ্যায়ণস্বেনোভয়গোত্র- 

ভাগিত্বং বিশেষতো। বক্ষ্যতে । চুড়াদ্যা 

যদি সংস্কার! নিজগোত্রেণ বৈ কৃতাঃ। 

দভাদ্যাস্তনয়ান্তে হ্যারন্যথা দাস উচ্ততে 1 

অব ছুড়ীদ্য। ইভ্যতদ্গুণসন্থিভভীনবছ- 
ভ্রীহিণা দ্বিজাতীনামুপনয়মলাভঃ শৃদ্রস্ত 
বিবাহলাভঃ ॥ % ॥ তথা পৈঠীনসিঃ অথ 

দত্তকক্রীতকৃত্রিমপুভ্রিকাপুভ্রাঃ পরপরি- 

গ্রহ্ণোর্ষেণ বেহত্র জাতাস্তেঘসহগ তকুলীন! 

দ্বযামুষ্যায়ণ! ভবস্তীতি । আর্ষেণ খধ্যুক্তেন 
পরিগ্রছেণ। জনকগ্রহীত্রোঃ স্বীকারেণ 
ঘ্যামুষ্যায়ণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ % ॥ অথ্ তৎ- 

কর্তৃকশ্রাদ্বনির্ণরঃ। তত্র পিতৃঃ সপিপ্তী- 
করণান্তযোড়শশ্াদ্ধে দত্তকশ্ত পূর্ববগৃহীত- 
ত্বেহপি সত্যৌরসে নাধিকারঃ। রসে 

পুনরুতপন্গে তেঘু জ্যৈষ্ঠৎ অ বিদ্যতে। 
ইতি দেবলেন জ্যেষ্টস্বপ্রতিষেধাৎ। পিগু- 

“দোহংশহর শ্চৈষাৎ পুরববাভাবে পরঃ পুরঃ1 
ইতি যাজ্ঞবন্ক্যবচনাচ্চ। অন্যত্র সর্ববত্রো- 
রলসবহ 1 ক্ষয়াহে ভু বিশেযো। যখ।জাভু- 
কর্ণ? ইউরলক্ষেত্রলৌ পুজৌ বিধিন। পার্বব- 
খেন তু। প্রত্যব্দমিতবে কুষ্যরেকোদ্দিষটং 
স্তাদশ ॥ ইতরে দতকাদুয়ঃ এ ক অথ 

- দত্তকাশৌচাদিনির্ণয়ঃ1 তত্র শুদ্ধদত্তকম্ত 
. স্তুজনককুলে -পরল্পরমইশৌচং নাক্তেব 

খোল্রনিবৃত্তযাশৌচনিবৃত্তেরর৫থনিদ্বতাহৎ ॥ 
১১৪ 

দযাগুষ্যায়ণস্য তু উভয়ত্রৈবাশৌচমিতি। 

্রহ্মাপুরাণে ! দত্তবশ্চ ন্বয়ংদভঃ ক্রম 
ক্রীত এব চ। অপবিদ্ধাশ্চি যে পুভ্রা' ভব- 

নীয়াঃ সদৈব তে ॥ ভিন্নগোত্রাঃ পৃথক্- 
পিগ্াং পৃথখংশকরাঃ স্থৃতাঃ । জননে মরণে 

চৈব ত্র্যহাঁশৌচস্য ভাগিনঃ ॥ পরাশরঃ। 
ভিন্নগোত্রঃ সগোত্রো বাঃ নীতঃ সংক্কৃত্য 

চেচ্ছয়। | জননে মরণে তস্য ভ্র্াহাশোঁচৎ 
দিবে ॥ ভঙখ। । উরস বর্ভয়িস। চ দূরব্- 
বর্ণেযু অর্বদা। পক্ষেত্রজাদিযু পুজেবু 
জাতেষু চ যুতেষু চ। অশোচন্ত ভ্রিরাব্রৎ 
আ্যাৎ সমানমিতি নিশ্চয়ঃ ॥%॥ অথ 

দর্ভকবিভাগঃ | মনুঃ। পুত্রান্ত্বাদশ যানাহ 

নৃশাৎ স্বায়ভুবে। মন্থঃ| তেঘাং ফড়দধ- 
দায়াদাঃ বড়দায়াদবাদ্ধবাঃ ॥ উরসঃ 

ক্ষেত্রজশ্চৈৰ দত্তঃ কৃত্রিম এব চ। গুঢোৎ- 
পন্গোহপবিদ্বশ্চ দাঁয়াদা বাদ্ষবান্ত 'ষট্॥ 
কানীনশ্চ সহোট়স্চ' ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা। 

ংদতুশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ ॥ 
বৌধায়নঃ। গরসং পুভ্রিকাপুত্রং ক্ষেত্রজং 
দত্তকুত্রিমৌ । গুঁটকেব1পবিদ্বঞ্চ রিকৃখ- 

ভাজঃ প্রচক্ষতে ॥ কানীনঞ্চ সহোড়ঞ্চ 

জ্রীতৎ পৌনরভবন্তথ! | স্বয়ংদভৎ নিযাদঞ্চ 
গ্োত্রভাজঃ প্রচক্ষতে ॥ উরসপুভ্রিকাপুভ্রা 

ক্ষেত্রজকানীনগুটোৎপন্াপবিদ্বসহোচপৌ- 
নর্ভবদভতকশ্বয়পুপাগতকৃতকক্রীতানভিধায় 
দেবলঃ।॥ এতে দ্বাদশ গুজান্ত সন্তত্যর্থ- 

শমুদাহতাঃ | আঘজাঃ পরজাশ্চৈব লব্ধ! 

মাদৃচ্ছিকান্তথা.॥ তেষাৎ যড়ুদ্ধুদায়াদ12 

পর্বেইগ্যে পিতুরেব যটু। বিশেষং বাপি 
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পুঁজাণামানুপুধবী বিশিষ্যতে ॥ সর্ব 

হানৌরসন্তৈতে পুভ্রা' দায়হরাঃ স্মৃতাঃ। 
রসে ' পুনক্ুৎপন্ধে তেছু জ্যৈষ্ঠৎ ন 
বিদ্যতে ॥ তেষাহ সবর্ণা যে পুত্রান্তে 
ভৃতীয়!ংশরভাগিনঃ । হীনাস্তমুপজীবেযু- 

আোসাচ্ছাদনসম্ভৃতাঃ ॥ ক ॥ বশিষ্ঠ: | 
তন্মিংস্চেৎ প্রতিগৃহীতে উরস উত্পদ্যতে 

স চতুর্থভাগভাগী যদি নাঁভ্যুদয়িকেযু 
প্রযুক্তৎ স্যাৎ । স গ্রতিগৃহীতপুক্রঃ 

আত্যদয়িকেধু যজ্ঞাদিযু যদি ওরসেন 

প্রযুক্তং ন স্যাৎ প্রভৃতৎ ধনমিতি শেষঃ॥ 

অতশ্চ দত্তকগ্রহণানন্তরমৌরসোৎপতে 

তদদৌরসচতুর্থাংশবিধির্বশিষ্ঠোক্তো! দর্তক- 
বিষয়ো জ্বেয়ঃ। তথা দেবলকাত্যায়ন- 

বচনে তৃতীয়াংশগ্রহণবিধিরিত্যুৎকৃষ্ট- 

গণদত্তকবিষয়ে! বাচ্যঃ। উপপনো গুণৈঃ 

সব্ধৈঃ পুভ্রো বস্ত ছি দত্রিমঃ। স হরেতৈব 
তদৃক্থৎ সম্প্রাপ্তো২প্যন্তগোত্রত ইতি 

মন্গুবচনৈকবাক্াত্বাৎ | গুণৈর্জাতিবিদ্যা- 
চারৈঃ। তথা কেনাপি সুমিনা দত্তকম্য 
বন্ধুদায়াদত্বমন্যেন চাঁদায়াদত্বমুক্তং তৎ 

গুণবদগুণবন্ডেদেন সমাধেযং এবং দত্ত 

কম্য ধনগ্রহণাঁদৌ সুনিভেদেন পূুর্ববা* 

পবোক্তিবৈষদ্যৎ গুণাগুণবিবেকেনাপান্তৎ 
এতেনৌরসফ্য ভ্াত্রাদিধনে যেনৈব ভাঁতৃ- 

ত্বাদিনা সম্বন্ধেন অধিকারিত্বং তাদৃশেনৈব 
মন্দ্ধেন তাদৃশদতকস্যাপি ' যথাসম্ভব 
মুচিতাংশভাগিত্মবধেয়ং । এবং ধনিনঃ 

পুত্রান্তরসন্বে হৃতপিতৃকদ তক পৌভরস্যাপি 
দৃভকোচিতাংশভাগিত্বং । তদুধন্তে সর্বর- 

হরত্বপপীতি। ন চ পৌন্রম্য স্বপিতৃ- 
যোগ্যাংশভাগিস্থৎ নিয়মাৎ দত্তকগ্রহীতুঃ 
পিতানহৌরনসত্বে তাঁদৃশপিভূব্যতুল্য- 
স্যৈবাংশস্ত তদেষাগ্যত্বাৎ দত্তকপৌ্রঃ 
পিতৃব্যতুলামেবাংশং লভতামিতি বাচ্যৎ! 

পুভুকস্ায দর্ভকত্বে চতুর্থাংশ: পৌত্রস্য 

ভূ তথাত্বে সমানাংশ ইতি বৈষম্যাৎ। 
ততশ্চ স্বসমানরূপন্য পিতুর্যাদৃশাংশঃ 

শান্দরপিদ্ধস্তন্যৈব স্বপিতৃযোগ্যাংশতেতি 

যথোক্তমেব সাধু | এবং রীতিঃ প্র- 

পৌভ্রেহপ্যনুষ্বর্তব্যেতি ॥ ক্ষ ॥ ওউরনঃ 
ক্ষেত্রজশ্চৈব দণ্তঃ কৃত্রিম এব চ| গুটোৎ" 
পন্নোহপবিদ্বশ্চ ভাগার্ীস্তনয়া ইদে॥ 
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতং পৌনর্ভব- 
স্তথ!। দ্বয়ংদত্তশ্চ দাসশ্চ ষড়িমে পুত্র 

পাৎমনাঃ | অভাবে পূর্ববপূর্ব্বেষাৎ পরান 
অমভিষেচয়েৎ। পৌনর্ভবং প্বয়ংদতং 
দাসং রাজ্যে ন যোঁজয়েৎ ॥ তথা ন ক্ষ 

জাদীংস্তনয়ান্ রাজা রাজ্যেহভিযেচয়েৎ। 

পিতৃণাৎ শোধয়েমিতযমৌরসে তনয়ে 
সতীতি ॥% ॥ এতাঁবতা প্রবন্ধেনাভি- 

হিতো যোহয়ৎ ক্ষেত্রজদত্ভকাদীনাঘৌর- 
সেন সহ বিভাগপ্রকারঃ স তুশুদ্রেদ্য ন 

সম্ভবতি তথ্য তু! দাস্যাং ব1 ফানদাস্যাৎ 

বা যঃ শুদ্রস্য হতে! ভবেহ ! সেহিলুত 
জাতে! হরেদংশবিতি' ধর্টে! ব্যবস্থিতঃ 4 

ইতি মন্ুবচলেন জাতোখপি দ!স্যাৎ 

শৃদ্রেণ কামতোহংশহরো জবেহ । তে 
পিতরি কুত্যুন্তং জ্রাতরন্দ্নভাগিনহ ॥ 

অভ্রাতকো হরেছ সর্ধবং ছুহিতৃপাং 
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স্থতাদতে! ইতি যাজ্ঞবন্থ্যেন চ দাপীপুভ্ত-' 
স্যাপ্যোরসেম সমাংশাভিধানেন পিতু- 
রনত্তরং ভ্রাত্রহিতন্য তদ্যৈব দৌহিভ্রেণ 
মহ বিভাগদর্শনেন চ 'দণ্ডাপৃপায়িতৎ 

সতি পিতরি ক্ষেত্রজদত্তকাদীনামৌরসেন 
সমাশোহসতি তু তদর্ঘাংশঃ অন্যথ। যত্র 
চ ক্ষেত্রজদভকাদীনামৌরসচতুর্থাংশিত্বং 
তত্র তদপেক্য়া অত্যন্তবিপ্রকৃব্টা ধিকায়- 
স্ দাঁপীপুক্রস্তৌরসসমাংশিত্থমিতি মহদৃ- 
বৈষদ্যং স্যৎ এবং সত ক্ষোত্রজাদিযু 

সত্যোশ্চ পত্বীকম্যয়োদেহিত্রাধিকারে 
কুপ্তাধিকারবিধিবাধাপভিস্তেন দৌহিত্র 
পধ্যন্তাধিকারিশৃঙ্খলায়াং  তদেকতমে 

সতাপি ন দাসীপুরস্ত সর্ধবহরত্বং কিন্ত 
তৎসমহশঃ অতঞব । দত্তপুজে য্থ 

জাতে কদাচিত্বোরসো! ভবেৎ। পিতু- 
বিত্ৃহ্ত সর্ধবস্য ভবেতাং সমভাগিনা- 

বিত্যপি বচনৎ শুদ্রবিষযয় এব যোজ- 

নীয়হ ॥% 1 অথান্ধপঞ্ছুপ্রভৃতিপুজ্রাণাং 

ধনান্ধিকানিতয়! তদৌরসক্ষেত্রজয়োরেব 
পিতামহধনভা গিত্বশ্রতের্ন তদৃগৃহীত- 

দন্তকপুত্রাদেঃ পিতানহধনাধিকারঃ কিন্ত 

ভরণনাত্রং অন্ধাদিভাধ্যাঁণাং ভরণবিধা- 

নেন তশতরণম্য দগ্ডাপৃপায়িতত্বাৎ। তথা 

অন্ধপন্গাদীননধিকারিপুভ্রানভিধায়াহ 
উরসক্ষেত্রজাত্বেষাং নির্দোষা ভাগ- 

হারিণঃ 1 অপুভ্রযোধিতশ্চৈষাহ ভর্তব্যাঃ 
সাধুর্ভয়ঃঘ হৃভাশ্চৈষাং প্রভর্তব্যা যাবন্ন 
ভর্ভুসাহ কৃতাঃ এ এবং দৃভকএ্রহণা, 

নন্তরেপঙ্গরমেন সহ দভকম্য বিভাগ পপ পিসি স্পা শী শী টা টি শপ 

শী শা শ্াটিট 

দর্শনাৎ সত্যোৌরসে গৃহীতপ্য তু নাংশ- 
ভাগিত্বমিতি । তথা বিধাঁনৎ বিনা পরি- 

গৃহীতন্যাপি নাংশভাগিতমিত্যাহ। তশ্মিন্ 
জাতে স্ুতে দণ্তে ন কৃতে চ বিধানকে । 

ততহুতন্তস্য বিভুদ্য যঃস্বামী পিতুরঞ্ঈনা॥ 
মনুঃ | অবিধায় বিধানং ঘঃ পরিগৃষ্জাতি 

পুজকং | বিবাহবিধিভাজং তং ন কু্ধ্যা- 
ছ্বনভাজনমিতি॥ অন্যজাতীয়দততকদ্য।পি 

নাংশভাগিত্বপিত্যাহ যদি ষ্যাদন্যজাতীয়ো 
গৃহীতোহপি হৃতঃ কচিৎ। অংশভাজং 

ন তৎ কুর্ধ্যাৎ শৌনকস্য মতং হি তু ॥ 

ইতি দন্তকচন্দ্রিক! ॥ 
পোষ্যবর্গঃ (পুং) প্রতিপালনীয়গণঃ | ন তু 

মাত্রাদিঃ। যথা । মাতা পিত! গুরুঃ পত্রী 

ত্বপত্যানি বমাশ্রিতাঃ। অভ্যাগতোহতিথি- 
শ্চাগিঃ পোষ্যবর্গা অমী নব॥ ইতি কাশী- 

খণ্ড ॥ অপিচ[ মাতা পিতা গুরু 

আতা প্রজা দীনঃ সমাশ্রিতাঃ। অভ্যা- 
গতোহতিথিশ্চাগ্ি: পোব্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥ 

ভরণং পোধ্যবর্থস্য প্রশত্তং ন্বর্গসাধনং। 

নরক পীড়নে চাহ্য তম্মাদবত্বেন তৎ 
ভরে ॥ ইতি গারুড়ে ২১৫ অধ্যায়ঃ ॥ 

পৌঁংসবনৎ (ক্লী) পুংনবনসংক্কারঃ | ইতি 
ভুরিপ্রয়োগঃ ॥ 

পৌংন্ত্ং (লী) পুহস্ৃহ | ইতি শব্বমালা 
পৌগথন্ুহ (জী) অবস্থাবিশেষঃ ॥ যথা । 

কৌমারং পঞ্ষমান্দান্ড২ পৌঁগণ্ৎ দশনা- 
বধি 1 কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ 
ততঃ পবং £ ইতি দশদন্বস্থীয়ন্থাদশা- 
ধ্যায়টাকায়াৎ উধরহ্বানিধতবচনহ » 
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পৌগুরীকং (ক্লী) প্রপৌগুরীকং। ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

পৌত্ধ্যং (ক্রী ) পু্তর্ধ্যং॥ ইত্যমরটাকায়াং 
ভরতঃ ॥ 

পৌপ্ত; (পু) দেশভেদঃ | চন্দেল' ইতি 

খ্যাতঃ ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ ভীমসেনম্য 

শঙঃ। যথা । পৌওুং দর্খৌ মহাশঙ্মং 
ভীমকর্্া বুকোদরঃ | ইতি শ্রীভগবদ্- 

গীতায়াৎ ১ অধ্যায়ঃ ॥ ইক্ষুভেদঃ। গুঁড়ি 
ইতি ভাষ!। ইতি রত্রমাল| 1 

পৌগুকঃ (পুহ) ইচ্ষুভেদঃ॥ পড়ি আক্ ইতি 
ভাম]। অস্ত গুণাঃ। শীতলত্বং | বৃষ্যত্বং। 

সিগ্ধত্বং। নধুরত্থং | বৃতহণত্ব্ক। ইতি 

রাঁজবললভঃ ॥ জীতিবিশেষঃ। গুঁড়ো ইতি 
ভাষ।। স চ শৌপ্ডিকায়াং বৈশ্যাভ্জাতঃ। 
ইতি ভ্রহ্মবৈবর্তপুরাণৎ ॥ 

পৌব্রবর্ধনঃ (পুং) দেশভেদঃ। বেহার ইতি 
খ্যাভিং। ইতি শব্রত্বাব্লী ॥ 

পৌত্রিকঃ (পুহ) ইচ্ছুভেদঃ। পড়ি ইতি 
ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ। পুগেক্ছুঃ ২ পুগ্ুঃ ৩ 

মেব্যঃ ৪ অভিরন্ঃ ৫ মধুঃ ৬। ইতি 

শব্দমাল! ॥ ূ 

পৌতবং (লী) পরিমাণহ। ইতি যৌতব- 
শব্দটাকায়াৎ ভরভঃ ॥ | 

পৌতিকৎ (ক্লী ) পিঙ্গলবর্ণপুত্তিকাধ্যবৃ 
ম্মক্ষিকাহৃতদ্বতবর্ণনধু। ইতি জটাপররহ- 1 

মালে £ মা 

'পৌত্রঃ গত) পুত্র পুত্র নাতি ইতি ভাষা। 
তপন । নপ্তা হ। ইনি হেদচন্রঃ ছ 

পুজেন লোকাভছতি পৌজেণানন্ত্য- 

মঙ্গুতে। অথ পুত্রস্থ পৌজ্রেণ ভ্রপস্যা- 
প্রোতি পিষউপৎ ॥ ইতি দায়ভাগধৃত- 

মনুশঙ্ঘলিখিতবশিষ্ঠহারীতবচনং ॥ 
পৌত্রী (কী) পুভ্রাত্বজা । তৎপর্বায়ঃ 1 

নত্ত্বী২। ইত্যমরঃ | 
পৌনঃপুন্যৎ ব্য. পুনর্রবারং। তৎপর্ধ্যায়ঃ। 

বারংবার ২ মুহুঃ ৩ শশ্বৎ 8 অসকৃৎ ৫ 

পুনঃপুনঃ ৬ বারহংবারেণ ৭ অভীক্ষুৎ ৮ 

প্রতিক্ষণ ৯। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

পৌনঃপুনিকঃ (ভি) পুনঃপুনর্ভবঃ | ইতি 
মুধবোধব্যাকরণং ॥ 

পৌনর্ভবঃ (পুং) দ্বাদশবিধপুত্রান্তর্থতপুজর- 
বিশেষঃ1 ইতি জটাধরঃ1 পুনর্গুজঃ | 
স ভু ভর্তৃপরিত্যক্বিধবয়োরশ্যেনোঘ 
পাদিতঃ। ত্য লক্ষণং বথা। বা পত্য। 

বা! পরিতাক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া । উতৎ- 

পাদয়েৎ পুন! ম পৌনর্ভব উচ্যতে 
ইতি মানবে ৯ অধ্যায়ে ১৭৫ শ্লোকঃ 

যেতি যা ভর্ভুণ পরিত্যক্ত হৃতনর্কৃক? ব1 
স্থেচ্ছয়! অগ্যস্থা পুনর্ভার্ধ্যা ভাহ। যমতত 

পাদয়েৎ স উতপাদকল্ত পৌনর্ভবঃ পুল 

উচ্যতে! ইতি তচীকায়াং বুর্লুকভট্ট£রগ॥ 
অক্ষতযোদ্যোর্ডূপরিত্যভবিধবয়েঃ পো 
নূর্ভবেন ভর্তা! সহ বিবাহবিধিঃ এবহ 

ৌনারহ পতিযুহঙ্জ্যাতবাশ্রিত্য পুন 

রাগতায়ান্তেন কৌমারেণ ভত্রথ সহ বিবাহি- 

বিধির্বঘা | সা চেদঙ্ষতহোনিঃ স্যাদণত- 

প্রহ্যাগভাপি বা। পৌনভবেন ছন্্ণ সা 

পুল সংস্ারর্ঘতি হু. ইতি মানবে 

৯ অধ্যায়ে ১২৬ লো £ দা টেদিতি 
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সাত্ত্রী বদ্যক্ষতযোনিঃ সতী অন্যমাশ্রয়ে- 

ভা তেন পৌনর্ভবেন ভভ্রণ গুনর্ষিববাঁ- 
হরণেছু পুরাণমধীতে বেদ বেতি বিগ্রহে 

অণ্! ইতি পিদ্বান্তকৌনুদী ॥ 
হাখ্যং সংস্কারমর্থতি | বদ্ধবা কৌমারৎ | পৌরুষং (ক্র) পুরুষস্য ভাবঃ। পুরুষস্য 
পতিমুৎস্থজ্যান্যমাশ্রিত্য পুনস্তমেব প্রত্যা- 

গতা ভবতি তদা তেন কৌমারেণ ভ্রু? 

পুনর্বিববাহাখ্যৎ সংক্কারমহ্তি । ইতি 

তষ্ীকায়াৎ কুলুকতট্টঃ 1 %1 অপ্বিধ- 
পৌনর্ভবাঁঃ কন্যা বর্জনীয়! বথা। অপ্ত 
পৌনর্ভবাঃ কন্য। বর্জনীযাঃ কুলাধমাঠ। 
বাচা দন্ত! মনোদন| কৃতকৌভুকমঙ্গলা ॥ 

উদকস্পূর্শিতা ঘা চ যা চ পাণি- 

গৃহীতিকা। অযনিৎ পরিগতা যা চ পুনর্ভু 

" প্রভব! চ যা | ইত্যেতাঃ কাশ্টপে- 
নোপ্ত। দরহন্তি কুলমমিবৎ ॥ কৃতকৌতুক- 
মঙ্গল। বদ্ধক্কণ॥ উদকম্পর্শিতা উদক- 

পুর্ব্বং দণ্ভেতি রত্ভাকর£ ॥ ইত্যুদ্বাহ- 

কর্ম। পুরুষস্ত তেজঃ। ইতি সেদিনী ॥ 

ক্রীবা হি দৈবমেবৈকৎ প্রশংসন্তি ন 
পৌরুৰং | দৈব পুরুষকারেণ প্রতি 
শুরাং সদোদ্যমাঃ ॥ ইত্যগ্রিপুবাণৎ ॥ উদ্- 
যোগিনৎ পুরুষসিংহমুপেতি লক্গী্দৈবেন 

দেয়নিতি কাপুরুষ বদন্তি। দৈবং নিহত্য 
কুরু পৌরুষমাত্শক্ত্যা যত্রে কৃতে যদি ন 
সিধ্যতি কোঁহত্র দোঁষঃ ॥ ইতি হিতোপ- 

দেশঃ ॥ 
পৌঁরুষং (তি) উর্ধবিস্ৃতদোঁঃপাণিহৃমানহ | 

পুরুষপরিমাণহ। ইত্যমরঃ £ 
পৌরুবেয়ঃ (পু) সমূহঃ) বধঃ | পুরুযস্থা 

পদান্তরং । ইতি মেদিনী ॥ 

প্ৌরুষেয় (ভরি) পুকষকৃতঃ। পুরুববিকারঃ! 
ইতি মেদিনী [ 

পৌরোগবঃ (পু স্ত্রী) পাকশালাধ্যক্ষঃ | 

ইত্যমরহ 

পৌরোডাশঃ পং) পুরোডাশসহচরিতসন্ত্রঃ। 
পৌরোডাশপুরোডাশাহ ষ্ঠন্। পুবোডাশ 
সহচরিতমন্ত্রং পুরোডাশঃ ন এব পৌরো- 
ভাশহ ততঃ ষ্টন্ ॥ ইতি সিদ্ধান্ত- 

কৌহুদী 
পৌরোডাশিকঃ (গুহ) পুরোডাশ পৌরো- 

” ডাশহ্ক বা বাখ্যাত্রঃ ইতি বিগ্রছে প্রজা 

পৌরভ্যঃ (ভরি) প্রথম | ইত্যনরত ॥ দিল্যশ্5েতি স্থার্ণে অথ 2 ইতি িগ্ান্ত- 

পৌরাণিকঃ (পুহ) পুরাণবেভা | আখ্যানা- 1 কৌমুরী ৪ 
খ্যায়িকেতিহাসপুরাণে্যশ্েতিনুত্রোদা' পৌর্দগানঃ বহি) ঘাগবিশেষঃ 1 ইত্যদরঃ 

১৫ 

" তত্বৎ ॥ 
পৌরহ (ক্লী) রোহিবতৃণং । রাঁমবর্পূর ইতি 
খ্যাতহ । ইত্যমরঃ ॥ পুরোছুতে ত্রি। ইতি 
সেন 8 

পৌরকঃ (পুং) গৃহবাছোপবনহ। বথা। 
" নিুটস্ত গৃহারাঘো বাহারামন্তর পৌরক:। 
ইতি হেমচন্দং ॥ 
পৌরবঃ (গুহ) পুরুবহশহ । যথা । ভ্রুহোস্ত 

তনয়া ভোক্তা অনোন্ত শ্রেচ্ছজাতয়ঃ | 

পুরোস্ত পৌরবো বংশো ঘত্র জাতোহমি 

পার্থিব ॥ ইতি মাহস্যে ৩৪ অধ্যায়ঃ ৪ 



ঃ 

২৪৯৪ পৌক্করং পৌলস্ত্যঃ 

তথা হি। অগাবাস্তায়ৎ অমাবাস্থয়াবজেত । 

পৌর্ণমাস্তাহ পোর্ণযান্তা। যজেত ইতি 
ইতি মেদিনী ॥ বিভীবণঃ | ইতি শব্দ- 

রত্বাবলী ॥ 

শ্রুতিরিহিতদর্শপৌরর্ঘাসযাগয়োঃ নশার্-। পৌলভী (ভ্ী) সৃপ্ণণখ!। পুলসতসথ ্যপত্যৎ। 
বূপজ্ঞাপকয়ে[ক্ুৎপঞ্ভিশ্রুতীঃ সমামনন্তি। ইতি ব্যাকরণৎ ॥ 

বখ! | আগ্নেয়াক্টাকপালোহযাধাস্তায়াং | পৌঁলিঃ ( পুং ) পাকাবশ্থাগতকলায়াদিঃ । 
পৌর্ঘমাস্তাঞ্চাচ্যুতো ভবতি । উপাংনু- 
যাজমন্তর! যজতি তাভ্যামেবানীসোমীয়- 

মেকাদশকপালৎ পৌর্ণমাস্ামেৰ প্রাঁবচ্ছৎ 
এীন্দ্রৎ দধি ভবত্যমাবান্তারাৎ এন্রৎপয়ে 

ভবত্যমাবান্তায়ামিতি | তাঁভ্যামাগ্রেয়াক্টা- 

কপালোপাৎশুঘাজাভ্যাং । তেন আগ্নে- | 

য়াষ্টাকপালোপাংশুধাজাগীসোনীয়ৈকাশ- 

আরকপাকববসর্ধপাদ্দিঃ | বহন] ঈষদ্দ- 

চুট্চুট্শন্দবান্। ইতি কেচিৎ। দর- 

দগ্ধঃ। ইতি শ্রীধরঃ । ইতি ভরতঃ ॥ 

শপধ্যায়ঃ। আপকৎং ২ অভ্যুষঃ ৩। 

ত্যযরঃ ॥ অভ্যুষ্ঃ ৪ অভ্যোষ: ৫ | 
ইতি ভরতঃ ॥ 

ত 

ই 

পৌলোমী (জী) শচী। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
কপালান্ত্ররঃ পৌর্ণমাস্তাৎ । আগ্নেয়াকটা- | পৌধঃ গেছে) বৈশাখাদিদবাদশমামান্তগৃতনবম- 

কপালৈজ্্দধিবাগৈক্দ্রপযোবাগান্ত্রয়োইঘ 
বাস্তায়ামিত্যর্থঃ 1 আন্ শ্রুতিবু অমাঁ 

বাস্যাপৌ্ণমানীপদানি  প্রতিপৎসহিত-) 
তদুভম্নপরাণি । তত্র পূর্ববয়োর্ধাগারস্তঃ 
প্রতিপদোর্ধাগ । তথা চ দ্ধেহ বৈ। 

পৌর্ণনাস্যে দে অমাবাস্যে তন্মাৎ প্রতি- 
পছ্যপবসন্ যজেতাপরেছ্যুরিতি শ্রতিঃ | 

অস্যার্থ)। বাবজ্জীবিকযোরদর্শপৌর্ণমাসযোঃ 
প্রকতিভৃতযোর্বিকৃতিভূত।  দর্শপৌর্ণ 

মাসে কৌগুপায়িনাময়নীয়ে পক্ষা্দে 
কর্তব্যো। ইতি মলমাসতন্তহ £ 

পৌরনাসী (ত্র) পুর্ণিন। । ইত্তমরহ & 
পৌবাস্রিকঃ (ভরি) পূর্বাহ্ণ ভবঃ। পুর্বাহ্ 

1 
] 
| 

মাসঃ। পুষ্যনক্ত্রবুক্তা পৌর্ণনামী যন্ত্র 
মাসে নঃ। তত্পর্ষযাযঃ | তৈষঃ২ সহন্যঃ৩। 
ইত্যমরঃ ॥ পৌধিকঃ ৪ হৈমনঃ ৫1 ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ ॥ তিষ্যঃ ৬ তিষ্যকঃ ৭ 1 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ অয়ং ধনুশ্েরবি- 

প্রারন্শুক্লপ্রতিপদাদিদর্শান্তরূপে| সুখ্য 

চান্দ্রঃ। কুষঃপ্রতিপদাদিপৌরর্মাম্ন্তুরূপো! 
গোৌণচান্দ্রঃ 1 ধনূরাশিস্ছরবিকঃ গৌরং 
ইতি স্ৃতিঃ ॥্ তত্র জাহুকলহ | নিগুঢ় 

সন্্রঃ সুকুশাঙগবগ্িঃ পরোপকারী পিতৃ 
বিভুহীনহ 1 কল্টাম্বিতার্পব্যয়কদ্বিধিজাঃ 

পৌনপ্রনৃতঃ পুরুধঃ আুদীবহ ইতি 
কোভাপ্রদীপহ ॥ 

নঙ্ম্ধঃ। বিভাষ। পূর্বাহ্থাপরাহ্থাভ্যামিতি | পৌষী ত্র) পুযাযুক্ঞা পৌণনানী | ইত 

সুতোদাহরণেহু পুর্বাহে ভবহীতি বিগ্রহে 
আণ্। ইতি সিদ্ধান্থবৌমুতী ও 

মরঃ ৪ পুয্যেণ যুক্ঞ। রাতিঃ । ইিভি মু 
বোধব্যাকরণুখ এ 

শপীলত্তাঃ পে) বুদেরহ ইন্সরং £ র্যবণহ।  পৌঁধরৎ ক) পুছরনুলহ । ইতি পাজনির্বঃ £ 
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পৌক্রসূলৎ (ক্লী ) পুকরমূলহ । যথা । যুলে. 

পুরকাশ্বীরপন্মপত্রাণি পৌঁ্ধরে | ইত্য- 
, মরঃ | ভ্রীণি পু্রমূলে। পুক্করং স্ুগন্ধি- 

দ্রব্যৎ বণিকৃখ্যাতৎ তন্য ইদং পৌক্ধরহ 
ফঃ পৌঁফরে মূলে পুফরাদীত্যন্বঃ। ইতি 
ভরতঃ ॥ 

''পৌক্ষরিণী (কী) পুক্ষরিণী! ইতি শব্দরত্রীবলী ॥ 

পোট্টিকৎ (রী ) ক্ষোরনময়ে গাত্রাচ্ছাদনবন্তর- 
বিশেষঃ | কাবাই ইতি ভাষ!? অধ্য 
গুাঃ। ধনচিন্বত্বং। আঘুয্যদ্বং। শুচি- 
ত্ুং। দূপবিরাজনত্বঞ্ণ 1 ইতি রাজবল্লতঃ ॥ 

ধন্যং ধনচিহং | বল্যমিতি কা প্ঠঃ। 

পুষ্টির্ধনজনাদীনাং বৃদ্ধিরিত্যভিধীযতে 1 

তদ্ধেতুভূতং কর্্দ। ইতি দুর্গভগ্তঃ 1 
পৌম্পং (ভরি) পুষ্পনির্মিতৎ | পুষ্পলন্বন্ধি। 

যথা । আসন প্রথমৎ দদ্যাৎ পৌঁ্পং 
দাকজমেব ঝ1। বাস্ত্রৎ ঝা চার্খণৎ কৌশং 

" মগুলস্যোত্তরে স্থজেৎ্ ॥ ইতি কালিকা- 

পুকাণে ৬৭ অধ্যায়ঃ | 

পৌপ্পকৎ (কী ) কু্ুমাগ্তনহ | ইত্যমরঃ ॥ 

পৌস্পী (ভ্্রী) দেশবিশেষঃ। যথা । অথ 

পুঙ্গপুবহ পৌম্পী তথ! পাটলিপুভ্রকৎ ৷ |" 
ইত্তি শব্দরত্রাবলী ॥ 

পৌধ্যই ( পুহ ) পুপুত্রঃ॥ স চ করবীরপুরস্য 
রাজা । তস্য পুক্রঃ শিবাংশজশ্চন্দ্রশেখরঃ। 

যখা। পুষহ পুভ্রোহভবৎ পৌষ্যত অর্ব- 
শান্রার্থপারগহ 1 জু পুভ্রহীনে। রাজাভূহ 

শৌষ্যে। নৃপতিনভ্তনঃ ॥ ততঃ পুভ্রার্থিনং 
ভূপৎ পরলো বৃবভধ্বজঃ। ব্রহ্ধদত্তফলং 

- হস্তে কৃত্বেদৎ তমুবাচ হ ৪ ইদং ফলং 

ব্রহ্মদভৎ বিভজ্য বুপতে ত্রিধা। ভোজয়ে- 

স্তাঃ স্বজায়াস্তুং প্রহ্টঃ শুদ্ধমানসঃ ॥ 
ততঃ ফলে -স্বয়ং দেবঃ প্রবিবেশ বুষ- 

ধ্বজঃ। তত্ক্ষণান্তৎ ফলং ভূত ত্রিভাগং 
স্বয়মেব হি॥ ততঃ মমুচিতে কালে প্রাণ্ডে 

তাভিস্তর ভক্ষিতং । তৎ ফলং নৃপশাদদুল 

গর্ভাশ্চাপ্যাহিতাঃ শুভাঃ ॥ সন্পূর্ণে গর্ভ 
কালে তু গর্ডেভ্যঃ সমজায়ত॥ খগুত্রযং 
পৃথক্ রাজ! যথ! ভঙ্গেণি ভাষিতং ॥ তচ্চ 

খণ্ুত্রয়ৎ পোষ্যো যথাস্থানং নিযোজ্য . 
চ। একহ পিগুং চকারাশ্ড তত্র পুজো! 

ব্যজায়ত ॥ তস্য নাফাকরোদ্রাজ! ভরাহ্মণৈঃ 
ইম্বং পুবোহিতৈঃ । চন্দ্রশেখর ইত্যেবং 
কাল্ত্যা চন্দ্রমনঃ সমঃ॥ বর্ষা বর্তাহবয়ে 

রম্যে করবীরাহ্রয়ে পুবে। দৃশদ্বতীনদী- 

তীরে বাজা ভূস্বা! সুযোদ হ ॥ ইতি 

কালিকাপুরাণে৪৬ অধ্যায়াৎ সংকলিতঃ॥ 
প্যাট্ ব্য হে। ভোঃ। ইত্যঘরঃ॥ 
প্যায় ও ঈ উ বৃদ্ধ ইতি কবিকল্পভ্রমঃ ॥ 

ও ঈ পীনং যুখহ। উপমর্থাভু গ্রপ্যানহ। 

অন্বাঙ্গে তু প্যানঃ পীনঃং স্বেদঃ | উ 

প্যায়তে । ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পুযুষ ক উৎস্থজি ॥ ইতি .কবিকল্পন্রুমঃ ॥ 

অন্তঃস্থাদ্যযুক্তঃ1 উৎস্থজি উৎ্দর্গে। ক 

প্যোষয্নতি ধনং দাতা । ইতি ছুর্গাদাস:ঃ 

পুযুষ ঘ ইরু ভাগে। দহি। ইতি কবিকল্স- 
ভ্রুমঃ॥ অভ্ভংস্থাদ্যযুক্তঃ] য পুরষ্যতি ধনং 

দায়াদঃ | ইবু অপুযুষ্ড অপ্যোষীত | 
অশ্মাৎ পুযাদিত্বান্লিত্যৎ উ ইত্যন্সে ! 

ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
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তথ হি। অগাবান্তায়ৎ অমাবাশ্তয়।যজেত । 

পৌর্ণমাস্যাৎ পৌর্নমাস্তা বজেত ইতি 

শ্রুতিবিহিতদর্শপৌর্শমািসযাগয়োঃ কর্ধন্য- 
রূপজ্াাপকয়োরুৎপণ্ভিশ্রুতীঃ সমামনন্তি। 

যথা | আগ্নেয়াক্টাকপালোহমাবাস্ায়াঁৎ 

পৌর্নমান্তাঞ্চাড্যুতো ভবতি । উপাংশু- 

যাজমন্তরা যজতি তাভযামেবাযীসোমীয়- 

মেকাদশকপালং পৌঁ্ণমান্তামেৰ প্রাবচ্ছৎ্ 
এন্দ্রৎ দধি ভব্ত্যমাবাস্তায়াৎ এন্ৎপয়ে! 
ভবত্যমাবাস্তায়।মিতি । তাভ্যামাপ্রেয়াঞ্টা- 

কপালোপাতশুযাজাভ্যাং। তেন আগ্নে 

য়াক্টীকপালোপাংশুযাজাগীসোনীয়ৈকাশ- 
কপালান্তরয়ঃ পৌর্ণমান্থাৎ । আগ্রেয়াকটা- 

কপালৈন্দ্রধিবাগৈন্দ্রপয়োবাগান্্রয়োইনা- 
বাশ্যায়ামিত্যর্থঃ 1 'আহ্ব শ্রুতিযু অমা- 

বাস্তাপৌর্ণঘাধীপদানি প্রতিপৎসহিত- 
তছুভয়পরাণি 1 তত্র পূর্ববয়োর্ধাগারস্তঃ 

গ্রতিপদোর্ধাগঃ | তথা চদ্ধেহ বৈ 

পৌর্ণনাস্যো ছে অমাবাস্যে তন্মাৎ প্রতি 
পদ্যপবসন্ ঘজেতাপরেছ্যরিতি শ্রুতিঃ। 

এ । বাবড্জীবিকয়োদর্শপৌরমামযোঃ 

তি ছুতযোর্ব্িকৃত্তিভূতে তত দর্শপৌর্ণ, 

মা কৌগুপায়িনাময়নীয়ৌ, পক্ষাদো 

কর্তব্যৌ। ইতি মলমাসতত্বৎ ৪ 
পৌরমাসী (ভ্তী) পুর্ণিনা । ইত্যমরহ ই 

পৌববান্িকঃ (তরি) পূর্ববাহে ভব: । পূর্ন 

স্বহ্ধা । বিভাষ! ূর্কাাপরাহ্াভ্যাসিভি 
নুত্রোদাহরণেষু পুর্ববাছে ভবহীতি বিগ্রহে 

।. অণু। ইতি সিদ্ধান্তবেেসদী » 

পৌলল্ত্যঃ (পুহ)কুবেরঃ1 ইত্যমরহ £ রাবণঃ। 

ইতি মেদিনী ॥ ব্রিভীষণঃ | ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী ॥ 

পৌলস্তী [ত্্রী) সূর্পণ!। পুলস্তস্ ্্যপত্যৎ। 
ইতি ব্যাকরণং ॥ 

পৌলিং (পু ) পাকাবস্থাগতকলায়াদিঃ | 
আরব্ধপাঁকঘবসর্ষপাদিঃ | বহন! ঈষদগ্ধ- 

চুট্চ্ট্শব্দবান্ | ইতি কেচিৎ। দর- 

দর্ধঃ 1 ইতি ভ্রীধরঃ ॥ ইতি ভরতঃ ॥ 

*. তৎপধ্যায়ঃ। আপকৎ ২ অভ্যুষঃ ৩। 

ইত্যমরঃ ॥ অভুতষঃ ৪ অভ্যোষঃ ৫ | 
ইতি ভরতঃ ॥ 

। পৌলোনী (জী) শচী। ইতি হেমচন্্রঃ ॥ 
পৌযঃ গে) বৈশাখাদিদ্বাদশমাসান্তর্মতন বম- 

মাসঃ। পুষ্যনক্ত্রযুক্তা পৌর্ণনাসী ত্র 
মাসে সঃ) তৎপর্যযাষঃ| তৈঘ:২ সহস্যঃ৩। 
ইত্যমরঃ ॥ পৌধিকঃ ৪ হৈমনঃ €। ইতি 
রাজনির্ধন্টঃ ॥ তিষ্যঃ ৬ তিষ্যকঃ ৭ | 

ইতি শব্দরত্বাবলী [ অয়ৎ ধনু্ছেরবি- 

প্রারদ্শুক্লপ্রতিপদাদি দর্শাস্ত্দপে। মুখ্য- 

চান্দ্রঃ। বৃঝঃপ্রতিপদাদিপৌর্ঘমাস্য্ত্ূপো 
গৌণচান্দ্রঃ। ধন্রাশিশ্ছরবিকঃ মৌরঃ ॥ 
ইতি স্থৃতিঃ এঞ॥ তত্র জাফলং । নিগুঢ় 
মন্ত্রঃ সথকুশা্বগিঃ পরোপকারী পিস 

বিভহীনঃ ।. কষ্টা্থিতার্ঘব্যয়কছিধিজঃ 

পৌধপ্রনুতঃ পুরুষঃ আুদীবঃ ॥ ইতি 
কোহীপ্রহীপহ ৪ 

পৌনী ভী) পুষাদুভা পৌণর্যানী ! 
অরঃ ৪ পুষ্যেণ যুক্ত! রাতিঃ | ইতি 

বোধব্যাকরণছ 
পৌকরৎ কী) পুফরছুলহ। ইতি রাদনির্ন্টঃ 

ইত্য- 

হুক 
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পৌঁরমূলৎ (রী ), পুকরমূলং | বখা। মুলে 

.পুঙ্ষরকাশ্দীরপদ্মপত্রীণি পৌক্রে ! ইত্য- 
. মরঃ॥ ত্রীণি পুকরমূলে। পুর সুগন্ধি- 

' দ্রব্যৎ বণিক্খ্যাতং তস্য ইদং পৌর 

ফঃ পৌঁক্রে ঘূলে পুক্ষরাদীত্যন্যযঃ | ইতি 
ভরতঃ ॥ 

-'পৌফরিণী (ক্্রী) পুক্ষরিণী। ইতি শব্দরত্বীবলী 

পৌঁপ্টিকং কৌ) ক্ষৌরনময়ে গাত্রাচ্ছাদনবন্্- 
বিশেষঃ | কাবাই ইতি ভাব।1 অস্য 
গুণাঃ। ধনচিহ্ত্বং | আয়ুধ্যত্বং । শুচি- 

তং! রূপবিরাজনত্বঞ্ণ | ইতি রাজবল্লভঃ ॥ 

ধন্যৎ ধনচিহৃৎ | বল্যমিতি বা পাঠঃ । 
পুদ্িররনজনাদীনাৎ বৃুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে | 
তদ্বেতুভূতৎ বর্ম ইতি দুর্গভগ্রঃ ॥ 

পৌস্পহ (ভি ) পুষ্পনিশ্দিতং। পুষ্পসন্বদ্ধি। 
যথা । আমনং প্রথমৎ দদ্যাৎ পেগ্পৎ 
দারুজমেব বা। বান্্রৎ বা চান্মণৎ কৌশং 

" মণ্ডুলস্যোন্তরে স্থজেহ ॥ ইতি কালিকা- 

পুরাণে ৬৭ অধ্যায়ঃ ॥ 

পৌদ্পকৎ (কী ) কুহ্মাগ্তনৎ | ইত্যমরঃ ॥ 
পৌপ্পী ত্রী) দেশবিশেষঃ। যথা! । অথ 

পু্পপুবৎ পৌঁপ্পী তথ। পাটলিপুভ্রকং |]: 
ইতি শবরত্রাবলী ॥ ূ 

পৌয্যঃ ( পুহ ) গুযপুজ্রঃ। স চ করধীরপুরস্য 
রাজা। তস্য পুক্তঃ শিবাৎশজশ্চন্দ্রশেখর2। 

যথা । পৃষ্ণঃ পুভ্রোহভবৎ পৌষ সর্বব- 
শান্রার্থপারণঃ ৷ স পুভ্রহীনে! রাজাতৃৎ 
গৌয্যে। নূপতিমভমঃ ॥ ততঃ পুত্রার্থিনৎ 
সুপ প্রসমে! বুবভধ্বজেঃ | ভ্রহ্ধদ ফল 

» হস্তে কৃত্বেদৎ তমুবাচ হঃ ইদং কলং 

ক্ষদন্তৎ বিভজ্য নৃুপতে ত্রিধা। ভোজয়ে- 

স্তাঃ স্বজায়ান্ূং প্রহ্টঃ শুদ্ধনানসঃ ॥ 
ততঃ ফলে.স্বয়ং দেবঃ প্রবিবেশ বৃষ 

ধ্বজঃ। ততক্ষণাত্তৎ ফলং সূতৎ ভ্রিভাগং 

স্বয়মেব হি॥ ততঃ সমুচিতে কালে প্রাপ্ডে 

তাঁভিস্ত ভক্ষিতং। তৎ ফলং নৃপশাদ্দিল 

গর্ভতাম্ডাপ্যাহিতাঃ শুভাঃ ॥ সম্পূর্ণে গর্ত 
কালে তু গর্তেভ্যঃ সমজায়ত। খগ্ুত্রয়ং 

পুথকৃ রাজা বথা ভর্গেশ ভাষিতং £ তচ্চ 
খণুত্রয়ৎ পৌষ্যো যথান্থানৎ নিযোজ্য 
চ। একহ পিগুং চকারাশু তত্র পুরো 

ব্যজায়ত ॥ তস্য নামাকরোন্রাজ। ত্রাহ্মণৈঃ 

স্বৈঃ পুরোহিতৈই 1 চন্দ্রশেখর ইত্যেবং 
কান্ত্যা চক্রমসঃ সমঃ | ভ্রহ্ধাবর্তাহ্বয়ে 

রম্যে করবীরাহ্বয়ে পুরে । দৃশদ্ঘতীনদী- 
তীরে রাজা ভূত্বা মুমোদ হয ইতি 

কালিকাপুরাণে৪৬ অধ্যায়াৎ সংকলিত: ॥ 

প্যাট্ ব্য হে। ভোঃ। ইতামবঃ 1 
প্যায় ও ঈ উ বৃদ্দো। ইতি কবিকলপভ্রনঃ ॥ 

ও ঈ পীনহ যুখহ | উপসর্থাতু প্রপ্যানহ। 

অহ্থাঙগে তু প্যানঃ পীনঃ ম্বেদঃ | উ 

প্যায়তে | ইত ছুর্গাদাসঃ ॥ 
পুষ ক উৎস্থজি | ইতি .কবিকল্লদ্রু় ৪ 

অন্তংস্থাদ্যবুক্তঃ। উৎস্থজি উত্সর্গে। ক 

প্যোষয়তি ধনৎ দাতা। ইতি দুর্গাদাসং 

পুযুষ য ইর্ ভাগে । দরহি॥ ইতি কবিকল্প- 

ভ্রমঃ রর অন্তযস্থাদাযুক্তঃ। য প্যুষ্যুতি ধনং 
দায়াদত | ইক 'অপ্ুযুষ্ৎ অগপ্যোহীহ । 

অস্মাহ পুষাদিত্ানিতাহ উ ইত্যন্যে | 
ইতি দুর্গাদাসঃ 



গ্রকর ২৪৯৬ প্রুকাঁশি 

পম যইর্ বিভাগে । ইতি কবিকল্পদ্রুঘঃ ॥ 

অন্তঃস্থাদ্যযুক্তঃ।য পুস্যতি ধনং দায়াদঃ। 

ইর্ অপুযুসৎ অপ্যোসীহ |. অন্মাৎ 
পুধাদিত্বাৎ নিত্য ও ইত্যন্যে। ইতি 
হুূর্গাদাদঃ ॥ 

প্যৈ ও বৃদ্দৌ।। ইতি.কবিকল্পক্রমত ॥ অন্ত 
স্থাঘ্যযুক্তঃ। ঙ প্যায়তে। ইতি ছুর্গা- 

দাসঃ ॥ ₹ 

প্র ব্য বিংশত্যুপসর্ান্তর্থতপ্রথমোপসর্গঃ ॥ 
অস্যার্থাঃ। গতি:। আরভভঃ। উৎকর্ষঃ। 

সর্ববতোভাবঃ। প্রাথম্যৎ। খ্যাতিঃ | উৎ- 
, পত্তিং। ব্যবহারঃ | ইতি দুর্গাদাসধূত- 

পুরুষোভমই ॥ 
প্রকটং (ব্রি) স্পউহ | অস্য পর্ধযায়াঃ প্রকাশ- 

শব্দে দ্রেষটব্যাঃ। প্রকটাপ্রকটা চেতি 

লীল। সেয়ং ছ্বিধোচ্যতে । ইতি ভাগবতা- 

মৃত ॥ 

গ্রকটিতং (ত্রি) প্রকাশিত 1 ইতি হেম- 

চন্দ্রঃ॥ - 
প্রকম্পনঃ (পুং) বাযুঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

নরকবিশেষঃ। ইতি শব্ররত্রাবলী ॥ 

কম্পাতিশয়ে ক্লী॥ , 
প্রকরৎ (ক্লী) অগুরু ! ইতি মেদিনী [ 
প্রকরঃ (পু) সমুহঃ | বিকীর্ণকুন্মাদিঃ ॥ 

ইতি মেদিনী ॥ 

প্রকরণ (ন্লী) প্রস্তাবঃ। অভিনেয়প্রকারঃ ॥ 
রূপকভেদঃ | ইতি হেমচন্দ্রহ ॥ গ্রন্থসন্ধিং। 

ইতি ভ্রিকা শুশেষঃ ॥ পাদং। স ভূ্কার্থ 

বচ্ছম্সুত্রসমূহঃ । ইতি সি 
ছুর্গাদাসঃ ৪ 

প্রকরী (ত্রী) নাট্যাঙ্গৎ। চত্বরভূমিঃ| ইতি 
শব্দরত্রাবলী ॥ ঁ 

প্রকর্ষঃ ( পুৎ) উৎকর্ষঃ। যথ|। গুশ্রকর্ষেণ 

জনোইনুরজ্যতে জনানুরাগপ্রভবা হি 

সম্পদঃ। ইতি কাব্যপ্রকাশঃ ॥ 

গ্রকাণু2 (পুৎ ক্লী ) মূলাদারভ্য শাখাবধিবৃহ্ষ- 

ভাগঃ 1 খুঁড়ী ইতি ভাষা । তৎপর্য্যায়ঃ | 

স্কন্ধঃ ২।' ইত্যমরঃ ॥ কাণ্ড ৩। ইতি 
শব্দরত্বাবলী ॥ দণ্ডঃ ৪| ইতি রাজ- 
নির্ধঘণ্ঃ ॥ বিটপঃ। শল্তঃ | ইতি মেদিনী ॥ 

প্রকাগুরঃ ( পুং ) বৃক্ষঃ। ইতি শব্দচন্ত্রিক! ॥ 

প্রকামং (ভ্রি) যথেপ্নিতৎ। ইত্যমরঃ ॥ 
গ্রকারঃ (পুং ) ভেদঃ। সাদৃশ্যাং | ইতামরঃ ॥ 
গ্রকাশং (ক্রী) কাংস্যং | ইতি হেষচন্দ্রঃ ॥ 

প্রকাশঃ (পুং) বৌন্রঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ। দ্যোতঃ ২ 
আতপঃ ৩। ইত্যনবঃ ॥ রাজনির্ধপ্টোক্ত- 
পর্যযায়াঃ প্রভাশন্দে দ্রউব্যাঃ। প্রদীপ্তঃ | 

ৎপর্ধ্যাযঃ | স্ফুটং ২স্পষ্টং ও প্রকটহ ৪ 
উন্বণৎ ৫ ব্যস্তং ৬। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রব্যকং ৭ উদ্ড্িক্তং ৮1 ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ প্রহামঃ! ইতি মেদিনী॥ আঅতি- 

প্রসিদ্ধঃ। ইতি শব্দরত্রাবলী £ 

প্রকাশকঃ (ব্রি) প্রকাশকর্তা । প্রকাশয়তী- 

তার্ধে ণক্প্রত্যয়ঃ 7 

প্রকাশকজ্ঞতা [খ] (পু) বুদ্টং 1 
ইতি শব্দচক্জিকা হ “প্রকাশকজাতরি 
ত্র] 

প্রকাশাজ্ম। নু] (পু) সূর্য | ইতি শব্দ 

চত্দ্রিকা ॥ ব্যক্তুম্বভাবে ভি ॥ 

প্রকাশিতহ (ভি) প্রকাশবিশিষ্টহ | তহ" 



প্রকীর্ধ্যঃ' ২৪৯৭ 

পর্ধ্যায়ঃ। 'দণিতৎ ২ আবিষ্কৃত ৩ প্রক- | প্রকুলং (কী) প্রশস্তবপুঃ | ইতি ত্রিকাগু- 
টিতং ৪ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ শেষ ॥ 

্রকীর্ঘ, (লী) শ্রস্থবিচ্হেদঃ | ইতি জটাধরঃ ॥ ; প্রকৃতঃ (তরি) গ্রকরণপ্রাপ্তঃ। যখ!। .প্রকূত- 
চামরং 1 ইতি ভ্িকাণ্ুশেষঃ ॥ 

প্রকীর্ণঃ (পু) পুতিকবপ্রঃ॥ ইতি রাঁজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

'মনুসরামঃ। প্রকর্ষেণ কৃতঃ ৷ অবিকৃতঃ | 

প্রপূর্বককৃধাতোঃ কর্ণি কর্তরি চ ক্ত- 

প্রত্যয়ঃ ॥- 

প্রকীর্ণ; (ত্রি) বিক্ষিপ্তঃ। বিস্তৃতঃ ।"যথা। | প্রকৃতিঃ (ভ্ত্রী) স্বভাঁবঃ ॥ যোনিঃ। লিঙ্গং | 
গ্রকীর্ণভা গামনবেক্ষাকারিণীৎ সদৈব ভর্তুঃ 
প্রতিকূলবাদিনীৎ। পবদ্য বেশ্মাভিরতা- 

, মলড্জীমেবংবিধাং ভ্ত্রীৎ পরিবর্য়ামি ॥ 

ইতি লশনীচরিত্রৎ ॥ নানাপ্রকারমিভ্রিতঃ। 

যথখ। প্রকীর্ণঃ পুষ্পাণাৎ হরিচরণয়ো- 
রগ্তালিরয়ং ॥ ইতি বেশীসংহারঃ ॥ 

প্রকীর্ণকং (্রী)চাষবহ | ইত্যমরঃ ॥ বিস্তারঃ। 

ইতি মেদিনী ॥ গ্রন্থবিচ্ছেদঃ | ইতি হেম- 

চত্ুঃ | পাপবিশেষঃ | তথ| বিধুঃঃ॥ বদ- 
নুক্তৎ তহ প্রকীর্নকৎ | প্রকীর্ণপাঁতকে 
জাত্বা গুরুহ্মথ লাঘবং | প্রায়শ্চিত্ত 

বুধঃ কুর্ধ্যা ব্রাহ্ধণানুমতে মদ ॥ অনুক্তং 

অনুক্তনিষ্কতিকৎ পাপৎ। অভিপাতকা- 

দ্যন্যতমত্বেন বিশেষতোহনুভ্তকৎ । ইতি 

প্রায়শ্চিন্তবিবেকঃ £ 

প্রকীর্ণকহ (পুহ ) ভুরঙ্গমঃ | ইতি মেদিনী ॥ 

প্রবীন্তিতৎ (ত্রি) কথিত২। ঘথা। প্রস্ৃত- 
মঙ্পহ কার্য বা যে! নরঃ কর্তুনিচ্ছতি। 

সর্বারত্তেণ ,তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং 

প্রকীন্তিতং ॥ ইতি চীণক্যসংখ্রহঃ & 

প্রকীর্ধাঃ (পুহ) করগ্জুভেদঃ ॥ নাটাকরগ্র 

ইভিভাফা | ইত্যমরঃ ঘস্ৃতকরপঃ | রীঠা- 
করগ্রঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ £ 

১১৬ 

খ্বামী। অমাত্যঃ। সহ । কোষঃ। 

রাষ্ট্রং- 1. ছুর্গহ ॥ বল । পৌঁরাণাং 
শ্রেণয়ঃ। ইত্যমরঃ ॥ শিল্পী । ইতি হেম- 
চত্দ্রঃ | শক্তিঃ। বোধিৎ | ইতি শবদ- 

রত্রাবলী ॥ পরখাত্স।। ইতি ধরণিঃ ॥ পঞ্চ- 
ভূতানি। করণং। গুহ্যং। জন্তঃ | এক- 

বিংশত্যক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষঃ মাতা। 

ইতি নানার্থরক্রধালা ॥ প্রত্যয়াং প্রথমঃ 1 
সচ ছিধা ধাতুর্মাম চ। ইত্যজযপালঃ ॥ 

ভগবতো মায়াখ্যা শুক্তিঃ। সা চ পরা- 

পরভেদেন দ্বিধা | যথা। ভুমিরাপো- 

হনলো! বারু: খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহ 
স্বর ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরউধা 181 
অপরেয়মিতন্বন্যাং প্রকৃতিৎ বিদ্ধি দে 

পরাহ | জীবভূতাং মহাবাহো। যযেদং 

ধার্যতে জগত ॥ ৫ ইতি প্রীভগবদূ- 

শীতায়াং ৭ অধ্যায়ঃ এবং আোতারমভি- 

মুদদীকৃত্য ইদানীং প্রকৃতিদ্ধ।বা হন্ট্যাদি" 
কর্ৃহেন ইখরতরং প্রতিজাহহ নিক্সত 

পরিম্যন্ পরাপরছেদেন শ্রকৃতিযমাছ 
ভূনিরিতি দ্বাত্যাং। ভুন্যাদানি পপহত। 

নুঙলাধি মনইশন্দেন তৎকারখহৃতে ছু 

হারঃ বুদ্ধিশজেন বুহেকারণং মহ 
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অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্য ইত্যেব- 

ম্টধা ভিন্না। যা ভূষ্যাদিশনৈ পঞ্চ 
মহাভূতানি সুশ্গৈনঃ সহ একীস্কত্য গৃহৃত্তে 
অহ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারং তেনৈব তৎ- 

' কার্যযাণি ইন্দিয়াণ্যপি গৃহান্তে বুদ্ধিরিতি 

মহত্তত্বং ॥ ঘনঃশব্দেন ভু মনসৈবোন্েয়ং 

অব্যজ্তত্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ 

মে প্রক্ৃতিশ্ায়াখ্যা শক্তিরউধা ভিন্ন! 

বিভাগং প্রাপ্ত । চতুর্বিংশতিভ্দেভিন্না- 

প্যষটস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়া্উটধা  ভিন্ে- 

তু্তহ। তথাচ ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেৰ 
প্রকৃতিৎ চতুর্বিংশতিতত্বাত্মনা প্রপঞ্চযি- 

ষ্যতি। মহাভূতান্যহক্কারো বুদ্ধিরব্যক্ত- 

মেব চ। ইন্ড্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চে্িয়- 
গোচরা ইতি 18 ॥ আপরামিমাং প্রকৃতি- 

মুপমতহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয় 

মিতি। অধ! প্র্কতিরুক্তা ইয়মপর! 

নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ 
সকাশাৎ পরাৎ গ্রকৃষ্টামন্যাৎ জীবসভূতাং 
জীবন্বরূপাৎ মে প্রকৃতিং জানীহি। পরত্তে 

হেতুঃ য্য়া। চেতনয়! ক্ষেত্রজ্ঞন্বব্ূপয়! 

স্বকর্মমারেণেদৎ জগদ্ধার্ধযতে ॥ ৫॥ ইতি 

উন্টাকায়াং শ্রীধরস্বামী ॥ সত্বরজন্তমসাং 

সাম্যাবস্থা। যথা । সত্বুৎ রজন্তমশ্চৈব 

গুধত্রয়মুদ্বাহৃতং | সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং 

-প্রকৃতিঃ পরিকীর্তিত। ॥ কেচিহ প্রধান- 
মিতয়াহরব্যক্তমপরে জণ্ডঃ! এতদেব 

প্রজাস্থপ্তিং করোতি বিকরোতি চ £ ইতি 
নাংস্যে ৩ অধ্যায়ঃ ॥ তহুপধ্যায়ঃ। 

, চৈতন্যৎ ৫। ইতি রাঁজনির্ধণ্টঃ ॥ তস্য 

নাষাভ্তরাণি যথা । তমোহব্যভ্ং শিবো 

ধাম রজো ঘোনিঃ সনাতনঃ। প্রকৃতি 

বিকারঃ প্রলয়ঃ প্রধানং প্রভবাপ্যয়ে ॥ 

অঙ্ব্িক্তমনূনৎ বাপ্যকম্পমচলং গ্রবং। 

ফদসচ্চৈব তৎসর্বমব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতৎ। 

ভ্েয়ানি নামধেয়ানি নরৈরধ্যাতচিস্তকৈঃ।॥ 

অব্যক্তনামানি গুণ।ংশ্চ তত্বতো যো বেদ 

সর্বাণি গতীশ্চ কেবলাঃ | বিযুক্তদেহঃ 

প্রবিভাগতত্ববিৎ স রুচ্যতে সব্বগুণৈ- 

নিরাময়ঃ॥ ইতি মহাভারতে আমেধিক- 

পর্বব ॥ক 7 মা! পঞ্চবিধা | গণেশজননী 

ভুর্গ রাধা লক্গমীঃ সরন্বতী | সাবিত্রী 'চ 
স্টিবিধে প্রক্কৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা ॥ *॥ 
তস্যা বুদেপত্তির্যথা। প্রকৃউবাচকঃ প্রশ্চ 
ক্কৃতিশ্চ স্থপ্তিবাচকঃ। স্যব্টো প্রবৃষ্ট। যা 
দেবী প্রক্ৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ গুণে প্রকৃষ্টে 
সত্ত্ব চ প্রশব্দো বর্ততে আতৌ।। মধ্যমে 
রজনি ক্ৃশ্চ তিশন্দন্তানসং স্ৃতঃ ॥ রি 

গুণাত্বন্বরূপা। বা! সর্ববশক্তিসমন্থিতা। প্রধান! 

স্থষ্টিকরণে প্ররুতিস্তেন কথ্যতে ॥ প্রথমে 

বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থগ্রিবাচকঃ। সৃষ্টে- 
বাদ্যা চ বা দেবী প্রকৃতিং স! প্রকী” 

ভিতা। 1 ক্॥ তাসাং উৎ্পত্তিঃ স্বরূপশ্চ 

যথ!। যোখেনাত্বা সগ্িবিধে দিধারূপো! 
বভৃব সঃ। পুংমাহশ্চ দক্ষিণার্ছাঙগাৎ বামা- 

ঙগাৎ প্রক্কৃতিঃ স্যতা ॥ সা চ জঙ্গস্বরূপা চ' 

যাযা নিত্য! সনাতনী! যথ/ত্বাচ যথ!- 
শক্তিবথাঘৌ দাহিকা স্মৃতা ॥ অতএব হি 

প্রধানহ ২1 ইত্যদরঃ ॥ মায় ৩ শক্তি ৪: যোগীন্দঃ ভ্ীপুংভেদ২ ন নন্যতে | বর্কাং 
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। 

ত্রহ্মময়ং ্ন্গন্ শশ্বৎ পশ্যতি মারদ ॥ | 

স্বেচ্হানয়ং ব্েচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সি 

ক্ষয়। ৷ সাবিবভূব সহনা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। 

তদাজয়া পঞ্চবিধা স্প্রিকর্মণি বেদতঃ || 

দুর্গাপ্রকৃতির্ধথা। অথ ভক্তানুরোধাদ! 

ভক্ভানুগ্রহবিগ্রহা। গণেশমাতা৷ ছুর্গ যা 

শিব্রূপা শিবপ্রিয়া ॥" নারায়ণী বিষুণমায়া 

পুর্ণবরদ্মস্রূপিণী । ' ব্রহ্গাদিদেবৈরুনিভি- 
ুভিঃ পুজিতা৷ ভ্তুতা ॥ . সর্ব্াধিষ্ঠাতৃ- 
দেবী সা সর্বরূপা সনাতনী | ধর্দ্মনত্য- 

-পুণ্যকীত্িযশোমন্গলদায়িনী | মুখযোক্ষ- 

হর্ষদাত্রী শোব্বত্িদুর্গনাশিনী। শরণা- 
গতদীনার্পরিত্রাণপরায়ণ ॥ তেজঃম্বরূপ। 

পরমা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ সর্ববশভ্তি- 
স্বরূপ চ শজিরীশস্য সন্ততং ॥ সিদ্ধেশ্বরী 

সিদ্বরূপ। সিদ্ধিদ| সিদ্ধিদেশ্বরী । বুদ্ধির! 

ক্ষুৎ পিপাসা ছায়! তল্দরা দয়! স্যৃতিঃ ॥ 

জাতিঃ শান্তিশ্চ ক্ষান্তিশ্চ কান্তিভ্রণন্তিশ্চ 
চেতনা । তুষ্িঃ পুণ্িস্তণ। লকঘদীর্কৃতির্মাতা 
ভখৈব চ ও সর্বশ্ভিত্বরূরপ। অ। কৃষ্চস্য 

পরমাত্বনঃ | উক্ত শ্রুতৌ। শ্রুতি- 

গুণশ্চাতিত্বল্ৎ যথাথমহ £. গুণোহত্ত্য- 

নভ্োঙলভ্তায়া অপরাঞ্চ নিশাময় ১] 

লহ্নীপ্রকৃতির্ষঘ! ॥ শৃণু সবস্থরূপা যা 
পক্মা চ পরমাহ্নহ। মর্বাসম্পতম্বদূপা 

সা ভদধিষ্ঠাতৃদেবতা ঘ কান্তা দন্ত! চ 
শান্ত! চ হুখ্লা সর্বযঙ্গল! | লোভষোহ- 

কামে ষাহহ্ারপরিবর্চিতা ॥& ভক্জানু- 

রত্ত। পত়্যস্চ সর্ববাভ্যশ্চ পতিত্রতা 1 

প্রাণৃতুল্যাভগবভঃ প্রেদপাতী শ্রিয়ছা ও 

বর্বশস্যক্মিক! অর্ববজীবনোপায়রূপিণী 
মহালক্ষবীশ্চ বৈকুষ্টে পাতালে বরদ! 
অতী স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষবীশ্চ মর্তযানাহ 

গৃহিণাত্তথা। পর্ধবপ্রাণিযু দ্ুব্যেযু শোভা- 

রূপা মনোহরা ॥ প্রীতিরূপা পুণ্যবতাং 
প্রভারপা নৃপেযুচ। বাণিজ্যরূপা ঝণিজাহ 
পাপিনাৎ কলহাঞ্ুর! ॥ দয়াময়ী ভক্তি- 

মতে ভক্তানুগ্রহকাতর! | চপলে চপল! 

ভক্তা সম্পদে চ ধনায় চঈ॥ জগ্রভ্জীবং 
তং সর্ববং ঘয়! দেব্য। বিন! মুনে। শক্তি- 

দ্বিতীয়৷ কথিত বেদোক্ত1 সর্ধবসন্মত! ॥ 
সর্ববপুজ্য! সর্ববরন্দ্যা চান্যাং মতে। দিশা" 
ময় ॥২॥ ক ॥ সরন্বতীপ্রকৃতিধর্থা। বাথ্- 

বুদ্ধিবিদ্য।জ্ঞানাধিদেবতা পরমাতবনঃ। সর্বব- 

" বিদ্যা সব্ধরূপা সাচ দেবী সরন্বতী ॥ স্ব 
বুদ্ধিকবিত| মেধ প্রতিভ! স্বৃতিদা মতাহ। 

নানাপ্রকারসিদ্ধান্তভেদার্থকল্পনাপ্রদা ॥ 

ব্যাখ্যা বোধন্রূপা চ সর্ববসন্দে হভগ্রিনী। 

বিচারকারিণী গ্রন্থকারিধী শক্তিরূপিণী ॥ 

ব্বরূসঙ্গীভমুন্ধানভীলকারণনেন $ বিষযব- 

জ্ঞানবাগ্পা প্রতিবিশ্বেধু' ভীবিনাং ॥ 
ব্যাখ্যা ঘুদ্রাকরা শান্ত! বীণাপুন্তকধারিণী। 
শৃণু সন্ুস্থনূপা চ সুশীল উহরিশ্রিয়া 
হিমচন্দনবুলেন্দুরুসুদান্তোজমগিভা 1 
জপস্তী পরমান্মানহ শ্রীকফঃ রহুনালয়! ৪ 
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদারী তপহিনী। 

বুন্তিবিদ্যাস্বরূপ। চ সর্বসিহিপ্রদা নদ! ॥ 

বয়! বিনা চ বিশ্বোখো হুকো স্বতসমঃ 
সদা। দেবী তৃতীয়! গদিতা শ্রাত্যুক্তা 

জগদছিকা 1 য্থাগমৎ যথাকিিদুপরাং 
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সংনিবোধ মে [৩॥%॥ সাবিত্রীপ্রকৃতি- 

ধরথা। মানা চতুর্ণাৎ বেদানা বেদৃজ্ঞানাথচ 
ছন্দপাং! সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্রাণাৎ তল্্রাণাঞ্চ 

বিচক্ষণ! ॥ ছিাতিজাতিরপা চ জপরূপ! 

তপস্থিনী ॥ ব্রহ্মণ্যতেজোরূপা। চ নর্ব- 
ংন্কারকারিণী ॥ পবিত্র্ধপা সাবিত্রী 

গাযস্ত্রী ভঙ্গণঃ প্রিয়।। তীর্থানি বন্যাঃ 

বংস্পর্শৎ দর্শৎ বাঞ্ন্তি গুদ্ধয়ে ॥ শুদ্ধ- 

স্কটিকমঙ্কাশ। শুদ্ধসনৃদ্বর্ূপিণী। পরমা- 
নন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী ॥ পরতত্র্গ- 

স্বব্ূপ।চ নির্বাণপদদারিনী। ব্রহ্মতেজে।- 

মরী শজিস্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ বখপাদ- 
রম পুতহ জগৎ মর্ববঞ্চ নারদ । দেবী 

চতুর্থী কথিতা পঞ্চমী বর্ণয়ামি তে 1৪65] 
রাধাপ্রক্ৃতিবথ।। প্রেম প্রাণাধিদ্টা দেবী 

যা পণ্চপ্রাণরূপিক্ন। প্রাণাধিকপ্রিয়তমা 

সর্বান্তাই সুন্দরী বরা এ সর্দাসৌ ভাগাযুক। 
চযানিনা গৌরবান্িত। বানাস্ধাপ্র স্বরূপ! 
চ খণেন তেজনা মা? পব। বরা নার 

ভূচা পরমাদ্া। সলাহলী 1 পরমানন্দনূপা 

চ ধন্যা সানা। চ পুভিতা ঘ রানজীডাধিত 
দেবা চ কৃক্না পবমাছনঃ 1 হাসমগুল 

সংস্কৃত রাষমগুলনথিতা £ বাদেশ্বরা 

বনিক রানবামনিবাসিশী। শোলোক- 

বাসিহা দেবী খোপীবেশবিদারিকা ৪ 

পরমাহাদপ। চ সম্োসহর্কিপিক ॥ 
নির্তণা ড গুধাকীরা নিলিায়্জপিন হ 
ধন, রে 

নিল্পীহা নিরহহাত। হুকানুএ্রহবিএ্হা 11 
ঠ শি 4 বেদানুসাধ্যালেল বিকাতা সা বিচ- | 

] ৯. 2৯2৯২ তম 
সপে হ ছুডিহুল্টং লদছেশা আতেহৈহহলি, 

পুঙ্গবৈঃ। বন্ছিশুদ্ধাংশুকাধানা রহালফার- 

ভূষিতা ॥ কোচিচন্্রপ্রাজুউপুন্ট্রীযুক্ত- 
বিশ্রহা। শ্রীকৃষ্ণত্তিদ1! দৈব দাত্রী চ 

* সর্বসম্পদাং ॥ অবতারে চ বাঁরাহে বৃষ 

ভানুন্থতা চ যা । যতুপাদপদ্মমংস্পর্শ 
পবিভ্রা চ বসুন্ধরা ॥ ব্রহ্মা দিভিরদৃষ্টা যা 

মর্বদৃট। চ ভারতে | ভ্্রীবত্বমারসংভূতা 
কৃষ্ণবক্ষঃস্থলোচস্কল। ॥ বথ| ঘনে নবঘনে 

লোল! ফৌদামিনী মুনে। ষণি বর্ষণহক্রাণি 
তপ্তং ব্রহ্মণ। পুরা ॥ বহপাদপন্মনখর- 

দৃষ্টয়ে চাত্সশুদ্ধয়ে। ন চ দৃষ্ট।পি স্বপ্নে- 
হপি প্রত্যক্ষস্থাপি কা কথ। ॥ তেনৈৰ 

তপম। দৃষ্ট। ভূবি ৃদ্দাবনে বনে। কথিত 

পঞ্চনী দেবী মা রাধা পরিকীর্কিত। ॥ অহশ- 

রূপা কলান্গপা কলাহশাংশমনুষ্ধবা ॥ 

প্রকুতিঃ প্রতিবিশ্রেযুূ দেব্যশ্চ মর্বা 

যোবিতঃ ] পরিপূর্ণহিমা পঙগবিধা দেবা 
প্রকীতিতা । যা যা প্রধধানাহশপা পর্ণ 

যামি নিশাময় 0৫05 গলা যথ।| প্রদাং 

নাহশদ্ঘূপা যা খঙ্গ। ছুবনপাধনী | বিঃ 

বিগ্রহসংহত! হরন্ধপা লনাহনী ॥ পাপিং 
পাপেন্গলাহার হলবিহগনন্পিধ্ধী ] হুথি 

হানপালে নির্জাণপদ্দায়িনী 1 গো? 

লোকে শ্বানপ্রদ্ছানহখসোপানজূপিদ ॥ 

পশ্বির্পা তীর্দানাহ অহ্িতাগ পরা 

বল হ শনুলীলিসটামেকুদুক্জাপং জিত 
রা &) 

স্বক্রপিল। তপংসন্তাপিলা নদ্যো ভারতে * 

চ পছ্গিনাহ £ চচ্ছপক্ নু! 

সহৃঙ্বকরপিল 1 নির্ঘলা নিরঙ্াহা সাধনা 
লাহাদপুত্রিয়া 5 হভ হুললী থা ও 
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প্রধানাংশন্বক্ূপ। চ তুললী বিষুকামিনী | 
বিফুভুষণরূপা চ বিবুঃপাদস্থিতা সতী ॥ 
তপংসক্কম্নপূজাদিসদাঃসম্পাদিনী মুনে | 

সারভূতা। চ পুষ্পাণাং পবিত্র! পুণ্যদা 

সদ] ॥ দর্শনম্পর্শনাভ্যাঞ্চ সদ্যোনির্ববাণ- 

দায়িনী। কলো৷ কলুষণ্কেত্মদাহায়াগ্রি- 
স্বরূপিণী 1 যহপাদপঘ্সংস্পর্শনদ্যঃপৃতা 
বসুন্ধরা | যৎস্পর্শদর্শং বাঞ্ন্তি তীর্ঘানি 
চাত্সশুদ্ধয়ে ॥ যয়া বিন! চ বিশ্বেধু নর্বব- 

কর্ম্াতিনিক্ষলৎ | নোক্ুদা যা নুযুক্ষুণাৎ 

কামিনাহ সর্বকামদ। ॥ কল্পবৃক্দ্বরূপা। চ 

ভারতে ত্রহ্ধরূপিণী। ত্রাণায় ভারতানাঞ্ 

প্রজানাং পরদেবতা ॥২৪/%॥ মনসা 

যথ।। প্রধানাৎশম্বরূপ! যা মনসা কশ্থাপা 

তআদ্দা। শঙ্করপ্রিয়শিষ্যা চ নহাজ্ঞানবিশী- 

রদ ॥ নাগেশ্বরস্যানস্তস্য ভগিনী নাগ- 

পুজিত | নাগেশ্বরী নাগমাতা হৃন্দরী 
নাগবাহিনী ॥ পাগেন্দ্রগণযুক্তা বা! নাগ- 

ভূষণতুষিত1। নাগেকদর্বনদিত সিদ্ধ- 
ঘোগ্সিনী নাগশায়িলী ॥ বিযুব্ধূপ1 বিদু্ 
ভু! বিযুপৃজাপরায়ণ! ॥ তপঃস্বনূপ। 

তপমাহ ফলদাত্রী তপন্িনী ॥ দিব্যহ 

ত্রিলক্ষবর্ষ্চ তপন্তপ্তৎ যয়। হবেঃ! ভপ- 

স্থিনীষু পুজা! চ ভপন্থিনা চ ভারতে & 

সর্পমন্ত্যাধিদেবী চ হুলস্তী ভ্রহ্মতেছসা । 

ব্রহ্মহদ্দপ। প্ররমা ভ্রহ্মভাবেন তৎপর ৪ 

ভদ্রৎকারুম্ুলেহ পী কাজাংশস্য পতিত 

ত্র, আন্ডিকম্য হুনেশ্দাতা শবরষ্য 

জগেছ্িনাহ হ ৩ ৪ ০ই হটি যথা পরধা, 
লাহশহ্বন্ধপা যা ল্যেসেনা চ নাল 

১১২ 

মাহৃকান্থ পুজ্যতষা সা চ ব্টী প্রকীর্তিতা॥ 

শিশুনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিমী ! 
তপদ্দিনী বিঙ্ুঃভক্তা কার্তিকেয়স্ত কািনী! 

যষ্ঠাংশক্ধপা প্রক্ৃতেত্তেন য্টী শ্রকী- 
ভিত।॥ পুত্রপৌজ্রপ্রদান্রী চ ধাত্রীতি 
জগ্রতাং সতী । সুন্দরী যুবতী রম্য সন্ততহ 
ভর্তুরস্তিকে ॥ স্থানে শিশুনাং পরম! 

হুদ্ধরূপা চ যোগিনী । পুঁজ! দ্বাদশম[সেমু 

যন্তা বিশ্বেবু মন্ততং £ পুঁজ) চ দুতিকা- 
গারে পরা ষষ্ঠদিনে শিশোঃ। একবিংশতি- 

মে চৈব পৃজা কল্যাণহেতুকী ॥ শশ্বশিয়- 
মিতা চৈষা নিত্যা কাম্যা হতিঃ পরা। 

মাতৃন্ূপা দয়ারপ। শশ্বদ্রক্ষণরূপিনি £ 

জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শিশুনাহ স্বপ্র- 

গোচরে ৪8 17 * 0 মঙ্গলচণ্ডী যথা। 

প্রধানাংশস্বরূপ] চ দেবী মঞ্গলচণ্ডিকা। 

প্রকৃতেমুরখ্যসংভূতা সর্বানদলদ] সদা ॥ 

স্কট নঙ্গলন্ধপা চ মহহারে কোপরূপিন্ন। 
তেল মঙ্গলচণ্তী সা পণ্ডিতেঃ পরি- 

কীভিভা ॥ প্রতিনগ্গলবারেষু, প্রতিবিশ্বেমু 
বন্দিতা। পঞথ্োপচারৈধোবিভিভক্কা। চ 

পরিপুজিতা ॥. পুভ্রপৌজ্ধনৈশ্বধ্যঘশোত 
মঙ্গলদায়িনা। লোকমন্তাপপাপাভিহমবা 

দ[রেডলাশিলী 8 পরিহ্। শর্ববোছা 

প্রপাতরী অর্ভজযোধিতাহ। কষ্টা কণেন 

সংহনুহ শক্তা বিশ্ব সহেশ্বরী হও ৪5.৪ 
কাদী যথা । প্রধানাংপ্বূপা চ কালী 

কমললোচন।! ছুর্গাললাটম্ং্কাহা গে 

শুতনিশহগোঃত দুথার্াংশহ্রপা সা 

ওপেন হে সনা। ফোটিযূ্া 
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হনিবোধ মে ॥৩॥%॥ সাঁবিত্রীপ্রকৃতি- 

বরথা। মাতা চতুর্ণাং বেদানা বেদজ্ঞানাঞ্চ 

ছন্দনাহ | সন্ধ্যাবন্দনমন্জ্রাণাং তত্ত্রাণাঞ্চ 

বিচক্ষণ। ॥ দ্বিজাতিজাতিরূপা চ জপন্ধপা 

তপন্থিনী | -ব্রহ্মণ্যতেজোরূপা! চ অর্ব্ব- 

ংস্কারকারিণী ॥ পবিব্রন্পা সাবিত্রী 

গাবত্রী ভ্রঙ্গণঃ শ্রিয়।। তীর্থানি যদ্যাঃ 

সংস্পর্শ দর্শৎ বাঞ্ছন্তি শুদ্ধয়ে ॥ শুদ্ধব- 

স্ষটিকনস্কাশা শুদ্ধসন্বম্বক্ূপিনী। পরমা- 

নন্দরূপ চ পরমা চ মনাতনী ॥ পরতব্রজ্গ- 

স্বরূপ। চ নির্বা।ণপদদায়িনী। ত্রহ্মতেজো- 

ময়ী শকতিজ্তদধিষ্ঠাভৃদেবত! ] ঘৎপাদ- 
রজম্! গৃতৎ জগত দর্ববঞ্চ নারদ । দেবী 

চতুর্থীকথিত1 পঞ্চমী বর্ণয়ামি তে ৪৪৫ 
রাধা প্রক্কৃতিরথা | প্রেমপ্রাণাধিকা। দেবী 

যা পঞ্চপ্রাণরূপিণী । প্রাণাদিকপ্রিযতম। 

সর্বাভ্যঃ সুন্দরী বরা ॥ মর্বাসৌ ভাগ্যবুক্তা 
চ মানিনী গৌরবান্িত] | বামাদ্ধাহন্থরূপা 

চ গুণেন তেজনা সম ॥ পব। বরা মার 

ভূত। পরমাদ্যা ননাভনী । পরনানন্দরূপ। 

চ ধন্য মান্যা। চ পূজিত 0 বানজ্ঞাড়াপি- 

দেবী চ হৃবঃনা পবমায্বনঃ1 রাসনগুলা 

হসৃতা রানদগুলনণ্ডিত ॥ রাসেশ্বরী 
হ্রমিকা রারহাদলিবাশিশী। গোলোক" 

বাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা £ 

পরমাহলাদজপ! চ সন্ভোব্হর্মজপিনি । 

লিহাঁণা চ গুণাকারা নিলিখায়ন্থক্ষপিন ৪ 

নিদবীহা নিরহহা রা! ভক্জানুগ্রহবিগ্রহা॥ 

বেছাদুসারধ্যানেন বিচ্বাতা না বিজ 

ক্ষণৈঃ ৪ ছুিহৃষ্টি। লসহেশা হুরেনরুনি- 

পু্গবৈই। বহরিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্রালঙ্কার- 
ভূষিতা ॥ কোটিচন্প্রভাজুকটপু্গ্রীমুক্ত- 
বিশ্রহা। শ্রীকৃঞ্ণদক্তিদা 'সৈব দাত্রী চ 

* অর্ববমল্পদাৎ ॥ অব্তারে চ বাঁরাহে বৃষ- 
ভানুসৃতা চ যা বহপাদপন্মনংস্পর্শ 

পবিত্র! চ বদ্ধ! ॥ ত্রচ্ম(দিভিরদৃষ্ট| য1 

সর্বদৃষ্ট। চ ভারতে । ভ্্রীরত্রসারসংভুত। 
কৃষ্ণবক্ষঃহ্থলোহ্ছবল! ॥ বথা ঘনে মবঘনে 

লোল। সৌদামিনী সুনে। যণ্রিবর্ধনহআণি 
প্রতপ্তং ত্রহ্ধণ। পুরা? বৎপাদপন্মনথর- 

দৃটিয়ে চান্সশুদ্ধয়ে | ন চ দৃষ্টাপি স্প্রে 
হপি প্রত্যক্ষম্থাপি কা কথ। ॥ তেনৈব 

তপমা দৃক্ট। ভুবি বৃম্দাবনে বনে । কথিত 

পঞ্চমী দেবী মা রাধা পরিকীর্ঠিত! ॥ অংশ- 

রূপা কলান্ধপ। কলাংশাংশমনুন্তবা ॥ 

প্রক্কতিঃ শ্রতিবিশ্বেধু দেব্যশ্চ মর্ম 

বোধিতঃ 1 পরিপুর্ণতনা! পঞ্বিধা দেনা 
প্রকীর্ভিতা । যা যাঃ প্রদানাংশরূপ! বণ 

যামি নিশালয় [৫50 গল যথ|। প্রধা- 

নাহশদ্বকপা বা! পা ছুবনপাবনী ॥ বিবুহা 

বিগ্রহনংভূত! হবন্ূপা সনাতনী ॥ পাপি 

পাপেহ্দদাহার ছুলদিক্ধনন্ূপিশী | পুপ 

স্পর্শনানপানে নির্জাণপদদায়িনী গো 

লোকে শ্থানপ্রহ্থানযথসোপানন্ধপিবা । 

পবিহকপা হর্দানাহ সরিতাধ। পর! 

ধরা র শসুমৌলিদটানেরনু জাপহ কি 
স্বক্ুপিল্প। তপাঃনস্তাপিনী সল্যো ভারতে 

চ তপহ্ছিনাং £ চহ্পনঙ্গারনিল শণু 

সন্বুন্বক্গপিনী 1 নির্ত্রা নিরহহারা সাধনা টু 
1 ' আারায়শশ্রি্া £১ ০1 হুলনী বদ 
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পো 

প্রকাতিঃ 

প্রধানাংশন্বন্ধপা চ তুলনী বিস্কুকামিনী 

বিষুভুষণরূপা চ বিকুঃপাদস্থিতা। নতী ॥ 
তপঃনন্বলপপুজাদিনদ্যঃদল্পাদিনী সুনে ॥ 
সারভূভা, চ পুষ্পাণাং পবিত্র! পুণ্যদা 

লদ। ॥ দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ সদ্যোনির্ববাণ- 

দায়িনী। কলে বলুষণ্ডকেবদাহায়াগ্লি- 

স্বরূপিমী ॥ যশুপাঁদপন্থনৎস্পর্শনদ্যঃপুত! 

বন্ধন্ষরা । বৎস্পর্শদর্শং বাঞ্থন্তি তীর্থনি 

চান্সশুদ্ধয়ে 8 ঘয়া! বিল! চ বিশ্বেধু নর্ধ- 

কর্মাতিনিক্ষলং । মোক্ষদা ঘা মুহ্ক্ষণাৎ 
কামিলাহ সর্ধবকামদ! ॥ কল্সবৃন্ষস্ব্ূপ। চ 

ভারতে ব্রন্ধরূপিণী। ত্রাণায় ভারতানাঞ্চ 

প্রজানাং পরদেবতা ॥৭ [%॥ মনন! 

যথ।। প্রধানাংশন্বক্ূপা যা মনসা কশ্খপা- 

আজ! শঙ্করপ্রিয়শিষ্য। হ মহাজ্ঞোনবিশা- 

দা ॥ মাগেখরস্যানস্তস্য ভগিনী লাগ- 
পুজিতা | নাগেশ্বরী নাগমাতা হন্দরী 
নাগবাহিনী ] নাগেক্দ্রগণযুক্তা সা নাগ- 

ভূষণভূষিত! | নাগেকসর্বান্দিতা সিদ্ধ 
যোগিনী লাগশাধিলী ॥ বিষুংক্রপা। বিবুঃ- 
ভক্ত! বিষুঃপুজাপরায়ণ! | তপংশ্বরূপা 

তপলাহ ফলদাত্রী তপখ্বিনী ॥ দিব্যং 

ত্রিলক্ষবর্ধপ্ণ তপন্তপ্তং যয়। হবেঃ] তপ- 

ম্বিনীযু পৃজ্যা ৮ তপন্থিনা চ ভারতে 
সর্পমন্ত্রাধিদেবী চ জুলন্তী ত্র্গতেজস। ॥ 

ত্রদ্গস্থত্রপ। পুরন ভ্র্ছভাবেন ভখপরা 

স্ুপকারুবুনেত পন্থী কুকাংশস্য পতি 

ত্রভ 1, আত্তিকম্য মুলেন্দাভা প্রবরদ্য 

তপন্থিনাহ ৩ কত হটী যথ। প্রধা- 

নাংশন্ব্ূপা যা দেবসেলা চ নারদ । 
১১ 

মাতৃকাস্থ পুজ্যতমা না৷ চ বঠী শ্রকীভিভা॥ 
শিশুনাৎ গ্রতিবিশ্বেবু গুভিপালনকারিনী। 

তপস্থিদী বিঝুভক্তা কান্তিকেয়ন্ত কামিনী। 

বঠাংশরূপা। প্রকৃতেন্তেন যী প্রকী- 
ভিতা॥ পুভ্রপৌজপ্রদাত্ী চ ধাত্রীতি 
জগতাহ সতী । সুন্দরী যুবতী রম্যা সন্ততহ 
ভর্দুরপ্তিকে ৫ স্থানে শিশুনাৎ প্রম/ 

বৃদ্ধক্ূপা! চ যোগিনী । পুজা দ্বাদশযানেনু 

ব্য বিশ্বেধু সম্ততৎ  পুজ। চ দুতিকা 

গারে পরা ষষ্ঠদিনে শিশোং। একবিংশুতি- 

মে চৈব পুঁজ! কল্যাণহেতুকী ॥ শশবমিয়- 

নিত চৈষা নিত্যা কাম্যা হুতিঃ পরা 
মাতৃরূপ] দয়ারপ! শঙ্বদেক্ষণনূপিণ ॥ 

জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শিশুনাৎ নপব 

গোচরে [8 5 ॥ নঙ্গলচণ্ী বথা। 

প্রধানাংশব্বরূপা চ দেবী মশগলচণ্ডিকা | 
প্রকৃতেঘুখ্যসংভূতা সর্বনঙ্গলদা লদা ॥ 

স্থক্টৌ ম্গলরূপা চসংহারে কোপরূপিনী। 

তেন মঙ্গলচণ্ত্রী মা পণ্ডিতৈঃ পরি 

কীন্তিতা ॥ প্রতিনঙ্গলবারেধু প্রতিবিশ্বেষু 
বন্দিতা | পঞ্যোপচারৈর্যোবিত্ির্ভভযা চ 

পরিপুজিতা ৪. দুভ্রপৌন্রধনৈশ্বধ্যঘশো- 
মঙ্গলদায়িনা। লোকসস্তাপপাপাতিহহথ- 

দারিদ্রেনাশিনী ॥. পরিকুক্টা সর্বাবাহ্া- 

প্রদা্রী সর্দযোধিতাহ।  কন্টা ক্শেন 

হহহুহ শক্ত! বিশ্বহ মহেহ্বরী ৫ ওহ 

কালী যথা! শ্রধানাংশন্বজপা ভ কালী 

কমললোচনা ॥ ছুর্থাললাটসংভূতা রণে 

শহনিশমকোঃ ॥ ছর্খাতাংশহকপা সা 

গুপেন ভেলা সাঃ কোটিনুয্য প্রভা, 



পা 

প্রকাতঃ ২৫০২ প্রক্কৃতিঃ 

_ জুন্টপুষটঙ্গাভ্ল্যবিগ্রহা ॥ প্রধান! সর্বব- 
শক্ভীনাহ বরা বলবত্তী পরা। সর্ধসিদ্ধি-. 

প্রদ] দেবী পরমা ফিদ্ধযোগিনী ॥ কফ 
ভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজদা' বিজ দৈর্তখৈঃ। 
কৃষ্ভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্তবর্ণা সনাতনী ॥ 

সংহতূরং সর্ধব্রহ্মা শক্তা নিশ্বীস- 
মাত্রতঃ | বণৎ দৈত্যৈঃ মহ তস্যা 

ক্রীড়য়া লোকরক্ষয়া ॥  ধর্মীর্থকাম- 

গোকাঘন্চ দাতুৎ শক্ত চ পুজিত। | ব্রহ্মা 
দিভিং স্তু়মান। দুনিভির্মনুতির্ন রৈঃ0৬1%1 

বস্থন্মরাগ্রকৃতির্ধথ।। প্রধীনাহশম্থরূপা। চ 

প্রকৃত্রেশ্চ বহদ্ধরা ৷ আধাররূপ! সর্বেব্ষাং 

সর্ধবশস্তপ্রসুতিকা ॥ রত্বাকরা রত্বগর্ভা 
সর্ববরহ্বাকরালয়! । প্রজাভিশ্চ প্রজেশৈশ্চ 

পুজিতা বন্দিতা, সদা ॥ বর্ববোপজীব্যরূপা 
চ সর্ববম্পদ্িধায়িনী ) বয়! বিন! জগৎ 

সর্বহ মিরাধারৎ চরাচরহ ॥ ৭ 1%॥ 

প্রকৃতেশ্চ কল! যা ঘাস্ত। নিবোধ ঘুনীশ্বর ৷ 

যব্য বন্ চ বাঃ পদ্র্ত্তাঃ সর্ব! বর্ণযামি 

তে॥ শ্বাহা দেবী বহ্ছিপত্রী ত্রিষু লোকেষু 

পুজিভ1। যয়। বিন! হবিঘ৫ানং ন গ্রহীডুৎ 

সুরা ক্ষমা 1৯ দক্ষিণা যজ্ঞপত্রী চ 

দীক্ষা সর্বত্র পুজিতা।। যয়। বিন1চ বিশ্বেমু 
সর্বববণর্ম চ নিক্ষলং ॥ ২ ]স্থধা পিভৃগাহ 

পত্রী চ দুনিভির্ননুভির্ন রৈঃ । পিতা পিতৃ 

দানঞ্ নিহ্ষলঞ্চ। যয়। বিনা ॥ ৩ ॥ স্বত্তি- 

দেবী বারুপত্থী প্রতিবিশ্বেছ্ গুজিতা। 
আদানঞ প্রদান: নিক্ষলঞ্চ য়া বিনা 1৪0 

পুপির্ণপতেঃ পৃ শ্রতিবিশ্বেদু পুজিভা 
যয বিন? পরিস্টীণাঃ পুয্াংসো বোষিতো। 

ভবে ॥ ৫ ॥ অনন্তপত্থী তুষ্টিশ্চ পুঁজিত! 
বন্দিভা ভবে । যয়া বিনা ন সম্তষ্টাঃ সর্বেষ 
লোকাশ্চ সন্ততৎ ॥ ৬ 1 ইশানপত্থী 

সম্পভিং পুজিতা চ হুরৈর্ন বৈঃ। সর্্বলোকা! 
দরিদ্রো্চ বিশ্বেযু চ বয়! বিনা ॥৭॥ ধৃতিঃ 

কপিলপত্রী চ লর্বৈঃ সর্ধত্র পৃজিতা। 
সর্বলোক1 অধৈর্ধ্যাই স্যুগত্হ চ যয়! 
বিনা ॥ ৮ যমপত্বী ক্ষমা সাধবী সুশীল! 

সর্ববপূজিতা । সমুন্মস্তাশ্চ র্ু্টাশ্চ অর্বব- 
লোক যয়! বিন! 1 ৯॥ ক্রীড়াধিষ্ঠাতৃদেবী 
চ কামপত্ঠী রতিঃ সতী | কেলিকৌতুক- 
হীনাশ্চ সর্বলোকা! যয়। বিন|॥ ১৭ ॥ 
সত্যপত্বী মতী মুক্তিঃ পূজিত! জগতাং 

প্রিয়।। যয়! বিনা ভবে লোক] বন্ৃতাঃ 

রহিতাঃ সদ! ॥১১॥ মোহপত্ধী দয়] 
সাধ্বী পুজিতা চ জগৎপ্রিয়।| সর্বে 

লোকাশ্ সর্বত্র নিষ্টুরাম্চ ঘয়! বিনা 1১২] 
পুণ্যপত়্ী প্রতিষ্ঠা স৷ পুণ্যন্ূপাতিপুজিতা। 
বয়! বিনা জগৎ দর্ববং জীবন্মতপরং 
মুনে ॥১৩॥ সুবর্মপত্বী কীন্ভিশ্চ ধন্য! 

মান্যা! চ পুজিতা। বয়! বিনা জগৎ সর্ধ্বং 

যশোহীনৎ ম্ৃতৎ যথা ॥ ১৪ ॥ ক্রিয়া 
উদেবাগপত্রী চ পুজিত! সর্ধবসম্মতা | বয়! 
বিন! জগৎ সর্বসুচ্ছন্মমিব নারদ] ১৫ ॥ 
অধর্দপত্ী মিথ্যা সা সর্বধূ্তৈশ্চ পুজিভা। 
যয়া। বিন! জগন্মক্তমুচ্ছন্ং বিধিনির্শিত ॥ 
সত্যে চাদর্শনা যা চ ভ্রেতায়াং সু্ষন- 

কপিল । অগ্ভাবয়বন্ূপ1চ দ্াপরে মহইত।! 

ভিয়াছ কলৌ। মহাপ্রদত্। চ সর্বত্র 

ব্যাপিকা বলাং। কপটেন সন ভ্রাতা 
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ভ্রমত্যেব গৃহে গৃহে ॥ ১৬ ॥ শান্তি১৭- 
লঁল্লা ১৮ চ ভাধ্যে দ্বে জুশীলহ্া চ 

পুঁজিতা ।- যাভ্যাৎ বিন! জগৎ সর্ববমুন্মত্ত- 

মিব নারদ॥ জ্ঞানস্থ ভার্ধ্যান্তিত্রশ্চ বুদ্ধি ১৯- 

মেধা ২৭ স্বৃতি২১স্তথা । যাঁভিবিন। জগণ্ড 
সর্ধহ ঘুঢ়ং হৃতসমৎ তদ! 1 মৃক্তিশ্চ ধর্ম 

পত্ৰী স! কান্তিরপা মনোহর]। পরমা সা 

চ বিশ্বোঘ! নিরাধারা যয়া বিন ॥ সর্বত্র 
শোভারূপা সা লক্গমীর্ত্তিমতী সতী। 
ক্রীরূপ। মুর্তিরূপ। চ মান্যা ধন্যা চ 
পুজিত1 ॥ ২২ 1 কালাগ্নিরুদ্রপত্ৰী চ নিদ্রা 

সা সিদ্ধযোগিনী। সর্বলোকাঃ সমাচ্ছন্গা 

মায়াযোগেন রাত্রিযু ॥ ২৩ ॥ কালন্ত 

ভিজ ভার্যযাশ্চ সন্ধ্যা২৪রাত্রি২৫দিনধনি 

চ ২৬। যাভিধিন! বিধাত্র। চ অংখ্যাং 

কর্তৃহ ন শক্যতে॥ স্কুৎ২৭পিপামে ২৮ 

অন ভার্্যে ধন্যে মান্যে সুপুজিতে। 
যাভ্যাৎ ব্যাপ্ত জগৎ অর্ব্হ যুক্তচিন্তিত- 

মেব চ॥ প্রভা চ ২৯ দাহিকা ৩০ চৈব 

ছে ভার্য্যে তেজসম্তথ৷ | যাভ্যাৎ বিন! 

জগৎ অ্রষটুৎ বিধাতাঁপি নহীশ্বরঃ ॥ কাল- 

কন্যে ম্বত্যুত১জরে, ৩২ প্রজ্বরস্ত শ্রিয়! 

প্রিয়ে। যাঁভ্যাৎ জগৎ সমুচ্ছন্নৎ বিধাত্র! 

নির্দিতহ বিধো ॥ নিদ্রাকল্যা চ তক ৩৩ 

সা শীতিওঃরন্যা হ্ৃখশ্রিয়ে। যাত্যাং 

ব্যাণ্তং জগহ সর্ববং বিধিপুক্রবিধেবিধৌ | 

বৈরাগ্যস্ত হি জায়ে চ শ্রদ্1৩৫ভক্জী ৩৬ 

চ' পূজিতে [ যাঁত্যাৎ শশ্বজ্জগত সর্ববহ 
জীবন্মুক্তমিদৎ যুনে ॥ অদ্দিতি৩৭ দেবমাতা। 

চ স্থুরভট ৩৮ চ গবাংপ্রসুঃ। দিতিশ্চ ৩৯ 

দৈত্যজননী কদ্রশ্চ ৪০ রিনতা ৪১ 
. দনুঃ ৪২৪ উপযুক্তাঃ স্থ্িবিধৌ এতাশ্চ 

প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ₹ ॥ রুলাশ্চান্যাঃ সন্ভি 

ব্যাঙ কাস্টিমিবোধ মে॥ রোহিণী ৪৩ 

চন্্পত্রী ৮ সংজ্ঞা ৪৪ সূর্য্য কামিমী 
শতরূপা ৪৫ অনোর্ভীর্্যা শচীজুষ্ত 'চ 

গেহিনী ৪৬ ॥ তার! ৪৭ রুহস্পতের্ভাধ্যা 

বশিষ্ঠম্য ত্বরুত্ধতী ৪৮। অহল্যা ৪৯ গৌঁতস- 
স্ত্রী ভু সানসুয়া৫০ত্রিকামিনী ॥ পিভুণাৎ 
মানসী কন্যা মেনকা ৫১ সাম্ষিকাপ্রসৃঃ। 
লোপামুদ্রা ৫২ তথ ভূতী ৫৩ কুবের- 

কামিনী তথা ॥ বরুণানী ৫৪ যমস্ত্রী চ 

বলেবিন্ধ্যাবলী ৫৫ তথা । কুন্তী চ ৫৬ 
দময়ন্তী চ ৫৭ যশোদা ৫৮ দৈবকী ৫৯ 
সতী গান্ধারী ৬০ দ্রৌপদী ৬১ সব্যা ৬২ 
সাবিত্রী ৬৩ সত্যবৎপ্রিয়1! বৃষভানুপ্রিয়া 

নাধরী রাধামাতা কলাঁবতী ৬৪ ॥ মন্দো- 
দূরী ৬৫ চ কৌশল্যা ৬৬ স্থভদ্দ্রা ৬৭ 

কৈটভী ৬৮ তথা । রেবতী ৬৯ -সত্য- 

ভাঁমা ৭০ চ কালিন্দী ৭১ লক্ষণ! ৭২ 

তথ ॥ জাম্ববতী ৭৩ নাগ্রজিতী ৭৪ 

মিত্রবিন্দা ৭৫ তথাপর!। লক্মমণা ৭৬ 

রুক্মিণী ৭৭ সীতা ৭৮ স্বয়ং লক্ষমীঃ প্রকী- 

ভিতা ॥ কলা যোজনগন্ধা চ ৭৯ ব্যাস- 

মাত! মহাসতী | বাণণুক্রী তখোষ! ৮০ চ 

চিত্রলেখা চ ৮১ তৎথী 7 প্রভাবতী ৮২. 
ভানুমতী ৮৩ তথা নায়াবতী.৮৪ সতী । 
রেগুকা ৮৫ চ ভূগোর্মাতা হলিমাতা 

চ রোহিনী ৮৬ ॥ একানহশা ভঙ্গ চ 

* ছুর্গাংশা শ্রুকষ্ণভগিনী সতী | বহ্যঃ সন্তি 
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কলাশ্চৈব প্রকৃতেরেব ভারতে ॥ য| 
যা্চ খ্রামদেবত্যস্তাঃ সর্ববাঃ শ্রকৃতেঃ 

কলা21. কলা শাংসসুুতাঃ প্রতিবিশ্বেবু 

বোষিতঃ-:1 | ? যোধিতায়পসুদেন 

টি পরকৃতেশ্ট' পরাভবঃ ভ্রাঙ্মণ পু খেন 

'পতিপুত্রব্তী, সতীঃ প্রকৃতি£ পুঁজিত। 

তেন বন্ী্কারচন্দনৈঃ ॥ কুমারী চাকউ- 
: বর্ধীয়া বন্্ালঙ্কারচন্দনৈঃ॥ পুঁজিতা যেন 
 বিপ্রস্য গ্রকৃতিস্তেন পুজিতা ॥ ক্ষ ॥ সর্ববাঃ 

 প্রকৃতিসন্ভৃতা উত্তমাধমমধ্যমা:। সত্বাংশা- 
শ্চোভম। জেয়াঃ সুশীলশ্চ পতিত্রতধং ॥ 

'মধ্যম রাজসাশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকী- 

ভিতাঃ। হৃখসভ্তোগবশ্টাশ্চ স্বকাধ্যে তত" 

গপরাঃ সদ।| অধমাস্তামসাশ্চাৎশ। অজাত- 
কুলমন্তবাঃ।॥ ছাঃ কুলটা! ধূর্ভঃ স্বতন্্রাঃ 
কলহতরিয়াঃ। পৃথিব্যাং কুলটা! যাশ্চ ন্বর্গে 
চাপ্নরসাঁৎ গণাঃ॥ প্রকৃতেন্তানসাংশাংশাঃ 

পুহস্চল্যঃ পরিকীর্ভিতাঃ ॥ এবং নিগদিতহ 
সর্ববং প্রক্কতেঃ পরিকীর্তনহ ॥ ক ॥ তাশ্চ 

সর্বধাঃ পুলিতাশ্চ পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে! 

গুজিত হথরথেনাদো দুর্গা ছুর্থতিনাশিনী। 
দ্বিতীয়ে রামচন্দ্রেণ ্বীবণম্য বধার্থিন! ॥ 

তশুপশ্চা্জ্গতাং মাত. ভিযু লোকেযু 

পুর্জিতা। জাতাদে। দক্ষপত্ত্যাঞ্চ নিহত্য 

দৈত্যদানবান্॥ ততে। দেহহ পরিত্যজ্য 
যজ্ঞে ভর্তূস্চ নিন্দয়া । অন্তরে হিমবতঃ 

পদ্ধ্যাং লেভে পশুপতি২ পতিহ ॥ গণেশ- 

শ্চ স্বয়ং কৃষ্ঝঃ ক্ষন্নে। বিফুতুকলোচবঃ | 

বসুবতুন্ডে। ভনয়ৌ পৃশ্চাতস্যাশ্চি শৌনক ॥ 

লক্ষমীর্মলয়ভুপেন প্রথমে পরিপুজিতা। 

প্রকৃতিঃ 

ত্রিযু লোকেযু. তৎপশ্চাদ্দেবতামুনি- 

মানবৈঃ ঘ সাবিত্রী 'চাশ্বপতিন! প্রথমে 
পরিপূজিত1 | তৎপশ্চান্রিযু লোকেষু : 

দেখতামুনিসানবৈঃ॥ আদৌ মরন্বতী দেবী 
ব্রহ্মা পরিপৃজিতা ॥. তৎপশ্চাভিু 
লোকেছু দেবতামুমিমানবৈঃ ॥ প্রথমে 
পুজিতা রাধা গোলোকে রানমগুলে। 

পৌরর্াস্যাৎ কার্ভিকস্য কুষেন পরণা- 
আনা ॥ গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালি- 
কাভিশ্চ বালকৈঃ । গবাং গণৈঃ হ্বরভ্যা চ 
তৎপশ্চান্মায়য়া হবেঃ ॥ তদা ত্রহ্মাদিভি- 
দেঁবৈসুনিভিমন্ুভিস্তথা ॥ পুঙ্পধুপাদিভি- 
ক্যা! পূজিত! বন্দিত! সদা ॥ প্ৃথিব্যাৎ 
প্রথমে দেবী স্যজ্ঞেনৈব পুজিত| | শঙ্ব- 
রেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ 
ত্রিযু লোকেঘু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়! পরমা 

আনঃ | দষ্পধুপা ভিত গুজিতা 

মুনিভিঃ স্থরৈঃ ॥ কলয়া যাঁঃ সমুস্ভুতাঃ 

পুঁজিতান্তাশ্চ ভারতে ॥ পুজিতা "গাম 
দেবত্যো। গ্রামে চ নগরে নুনে ॥ এবং 
তে কথিতহ সর্ববং প্রকৃতেশ্চরিতং শুভং । 

যথাগনং লক্ষণঞ্চ কিং ভুয়ঃ শোভু- 

নিচ্ছদি | ইতি ব্র্ধবৈবর্ভে প্রক্ৃতিখণ্ডে 
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পুরুধনান্োহশ্ডে প্রকৃতের্না্ন উচ্চার্যযত! 

যথ।। নারদ উবাচ । আছে রাপাহ সমুঃ 

চ্চারয্য পশ্চাৎ কষ বিছুর্বুধাঃ | নিমিভ- 

মস্য মাং ভক্তহ বদ ভক্তনপ্রিয় 

ভ্ীনাহায়ণ উধাচ। নিনিতনস্য ভ্রিবিধহ 

কথয়ানি নিশানকর 1 জগম্মাত! চ প্রস্কৃতিঃ 
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পুরুষশ্চ জগৎপিতা। গরীয়নীতি জগতাং 
মাতা শতগুগৈঃ ,পিভুঃ বাধাকৃষ্ণেতি 
গৌরীশেত্যেবং শব্দই শ্রুতৌ। শ্রুতঃ 1 
কৃষ্ণরাধেশগৌরীতি লোকে ন চ কদ! 
আুতঃ॥ প্রশীদ রোহিণীচন্দ্র গৃহাণার্ধ্যমিদ্ৎ | 

প্রপুর্ববক্রমধাতোস্ত্গ্পত্যয়নিষ্পন্নঃ 1 ইতি 
. ুধবোধ্ব্যাকরণৎ ॥.. 

প্রক্রমঃ (পথ) ক্রম: র্ “অবসরহ 1 ইতি 
৬ 

১ মৈদিনী ॥.প্রথমারভ্তঃ ) তৎপর্ধ্যায়ঃ। 
উপক্রষং ২। তি ৩৪1০ 

মম । গৃহাণার্ধ্যৎ ময়! দত্তৎ সংজ্ঞয়া সহ | প্রক্রান্তঃ (তি) প্রকরণস্থ:। 'থর্ধঃ । যথা । 

ভাক্কর ॥ প্রসীদ কমলাকান্ত গৃহাণ মম 

পুজনৎ ! ইতি দৃষং সামবেদে 'কৌথুমে 
মুনিসন্তম ॥ রাশব্দোচ্চারণাদেব স্কীতে! 

,ভবতি মাধবঃ | ধাশব্দোচ্চাবতঃ পশ্চাঁ 

দ্ধাবত্যেব সসন্ত্রমঃ ॥ আদে। পুরুষযুচ্চার্ধ্য 
গশ্চাৎ প্রক্কৃতিমুচ্চরেৎ । স তবেম্মাত- 

গামী চ বেদাতিক্রমণে মুনে ॥ ইতি ব্রহ্ম- 

আতিষ্দৃগু জপন্ সনধ্যাং ্ রক্রান্তামায়তী- 
গবং | প্রাতস্তরাৎ পতত্রিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ 

প্রণমনূবিং £ ইতি ভট্টিচতুর্থসর্থঃ ॥ 
প্রিয়া (ক্্রী) নৃপাদীনাং চামরধূননচ্ছত্রধাব- 

গাদিব্যাপারঃ ৷ তৎপর্যযায়ঃ | অধিকাবঃ২। 
ইত্যমরঃ॥ অধীকারঃ ৩ নিযতবিধিঃ 1 

ইতি শব্দরভ্রাবলী | প্রকৃষ্ট কার্ধ্যঞ্চ | 

বৈবর্তে শ্ীকৃঝজন্মধণ্ডে ৫০ অধ্যায়ঃ ॥  প্ররিত্নঃ (্রি) তৃপ্ত: | ইতি জটাধবঃ॥ প্রক: 

প্রকৃষ্টং (ভরি) প্রকর্ষযুক্তং | তৎপর্ধ্যাযঃ। 

': "বেণ্যৎ ৬ প্রবরং ৭ পুরোগং ৮ অনু- 
-. সুরহ ৯ প্রাগ্রহরৎ ১০ প্রবেকৎ ১১ 

প্রধানং ১২ অশ্রেসরৎ ১৩ উত্তম ১৪ 

ধেণ ক্রেদযুক্তশ্চ ॥ 

মুখ্যৎ ২ প্রযুখৎ ৩ প্রবর্থৎ ৪ বধ্যৎ ৫. প্রক্ষণঃ ( পুং ) বীণায়াঃ কণিতঃ | বীণাঁশবঃ । 

তৎপর্ধ্যায়ঃ 1 প্রকাণঃ ২ | ইতামরঃ ॥ 

স্থকাণঃ ৩ স্থরুণঃ ৪ উপকাগঃ ৫" উপ- 

ক্ষণঃ ৬। ইতি ভরত: 1 

অগ্রাষ ১০ আীনপীঃ ১৬ অগ্রণী ১৭ ] প্রাকীণ (পু ) প্রক্কেণও) ইত্যমরই 

অশ্ডিমং ১৮ জাত্যং ১৯ অগ্রযৎ ২০ | প্রথরঃ (পু ) হয়মন্নাহঃ । কুক্ুরঃ। অশ্বতর:। 

» , অনুত্তমৎ ২১ অনবরাদ্ধ্যং ২২ প্রেষ্ঠৎ ২৩ অত্যন্তখরে,ত্রি। ইতি মেদিনী ॥ 
.. পরাদ্ধ্যৎ ২৪ পরহ ২৫ ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ ; প্রখ্যঃ (জি ) উন্তরপদে তুল্যার্থবাচকঃ। যথা! 

প্রকোষ্ঠঃ ( পৃৎ ) কফোণেরধোমশিবন্ৃপর্ধযন্ত- 
এ. হস্তভাগঃ | ইত্যমরহ ॥ গৃহছারপিগুকং ৷ 

স্থ্যরুভরপদে প্রখ্যঃ প্রকার: প্রতিযে! 

নিভঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

বীঘী ইতি বিহোন্দ ইতি চ খ্যাত ।.ইতি | প্রধ্যাতঃ (ভরি) প্রকৃখ্যাতিযুক্তঃ 1 বিখরাতঃ। 

_. প্রঘাণশব্দটাকায়াং ভরতমুকুটমথুরেশাঃ ॥ 

: শ্রক্থরঃ (দুখ) অশ্বকবচঃ | ইতি শব্দমালা ॥ 
প্রথর ইতি প্রক্ষর ইতিচ পাঠঃ 0 

শ্রক্তস্তা [ত্রি) উপক্রমকর্ভী। আরন্তকর্তা 
১১৮ 

যথা । যস্য ব্যাকরণে বরেগ্যঘটনাক্ফীতাঃ 
প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেহপি 

তিথিনির্ধারনেকোহভুতঃ। ইতি দুগ্ধ" 
বেধশেষে তচ্ছিষ্যপদ্যৎ ॥ 



প্র্তিঃ 

কলাশ্চৈব প্রকৃতেরেব ভারতে ॥ য| 
যাশ্চ গ্রামদেবত্যস্তাঃ সর্বাঃ প্রকৃতেঃ 

কলাঃ শা ' প্রতিবিশ্বেষু 

যোযিতঃ, মং ,ধোধিভায়পম্[নেন 

রণ রনৃতেন্ পাটি ভ্রম পি যেন 
প্রকৃতি পুঁজিতা 

তেন রা, 1 কুমারী চাক্ট- 
এ বীয়া বন্তালঙ্কারচন্দনৈঃ। পুঁজিতা যেন 
বিপ্রস্য প্রকৃতিস্তেন পুজিতা 1 *্ ॥ সর্ববাঃ 

'প্রক্কৃতিস্ভূতা উভতমাধমমধ্যসাঃ। সন্থাংশ 
[শ্চোত্তম। জেয়াঃ স্থশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ ॥ 
'নধ্যমা রাজমাম্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকী- 
ভ্িতাঃ। স্থখনভ্তোগবশ্াস্চ স্বকাধ্যে তৎ- 
পরাঃ সদ1। অধনান্তামসাশ্চাৎশ! অজাত- 

কুলসম্ভবাঃ। দুর্ুখাঃ কুলটা৷ ধূর্তাঃ স্বতন্ত্র 

কলহত্রিয়া:। পৃথিব্যাং কুলটা যাম্চ ন্বর্গে ! 

চাপ্দরসাঁৎ গণাঃ॥ প্রকৃতেস্তামসাংশাংশাঃ 

পুৎশ্চল্যঃ পরিকীর্তিতাঃ ৷ এবং নিগদিতং 

সর্ধরহ প্রকৃতেঃ পরিকীর্তনং ॥ % ॥ তাশ্5 

অর্ববাঃ পুজিতাশ্চ পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে । 

গুঁজিত। সুরখেনাদৌ' দূর্গ! ছুর্গতিনাশিনী॥ 

দ্বিতীয়ে রামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা | 

ততপম্চাজ্জগতাৎ মাতা, ভিষু লোকেযু 

পুজিতা॥ জাভাদো। দক্ষপত্ত্যা্চ নিহত্য 

দৈত্যদানবান্॥ ততো! দেহ পরিত্যজ্য 
যন্তে ভর্তুশ্চ নিন্দয়! ॥ জজ্ঞে হিমবতঃ 

পৃত্যাৎ লেভে পশুপতিহ পতিহ ॥ গণেশ- 

শ্চ স্বয়ং কৃষ্ঝঃ ক্ষন্দো বিষ্ঞকলোগ্ভবঃ | 

বসৃবতুত্তো ভনয পশ্চাত্তস্যাশ্চ শৌনক ॥ 
লক্ষমীর্মলয়ভূপেন প্রথমে পরিপুজিতা। 

২৫০৪ প্রকৃতি 

ত্রিযু লোকেবু. তৎপশ্চাদ্দেবতামুনি- 

মানবৈঃ 1 সাবিত্রী চাশ্বপতিন! প্রথমে 
পরিপুজিতা ৷ তৎ্পশ্চাভ্রিু লোকেঘু : 

দেবতাসুনিমানবৈঃ॥ আদৌ সরশ্বতী দেবী ' 

্রহ্ষণা পরিপৃজিতা 1. তৎপশ্চাজ্রিযু 
লোকেযু দেবতামুনিমানবৈঃ ॥ প্রথমে 
পুজিত! রাধা! গোলোকে রাসমগুলে । 

পৌর্ণমাধ্যাৎ কান্তিকদ্য কুষ্ণেন পরমা- 

ত্বনা ॥ গোপিকাভিশ্চ গোঁপৈশ্চ বালি" 
কাভিশ্চ বালকৈঃ | গবাং গণৈঃ হুরভা। চ 

তৎপশ্ান্মায়য়া হরেঃ ॥ তদ। ব্র্গাদিভি- 

দেঁবৈরুনিভির্মন্ুভিত্তথ! ॥ পুষ্পধূপাদিভি- 
ভরক্যা পুজিতা বন্দিত! সদ| [ পৃথিব্যাং 
প্রথমে দেবী স্থ্যজ্ঞেনৈব পূজিত! | শহ- 
রেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ 
ত্রিযু লোকেমু তৎপশ্চাদাজয়া পরমা: 

ত্বনঃ । পুম্পধুপাদিভির্ভক্ত্যা পৃজিতা 
ঘুনিভিঃ হরৈঃ ॥ কলয়া যাঃ সমুদ্ুতাঃ 
পুজিতাস্তাশ্চ ভারতে | পৃজিত। 'খ্রাম- 
দেবত্যে। গ্রামে চ নগরে সুনে ॥ এবং 

তে কথিতৎ সর্বং প্রকৃতেশ্চরিতৎ শুভং 

বথাগমৎ লক্ষণঞ্চ কিৎ ভুয়ঃ শ্রোতু- 
নিচ্ছসি ॥ ইতি ত্রদ্ধবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ডে 
প্রন্কতিচরিতৎ নানানুক্রমহ ১ অধ্যায়ঃ ॥৪র 

পুরুষনান্েহগ্ডে প্রত্থতের্নাঘ উচ্ার্যযতা 
যথা | নারদ উবাচ । আদৌ রাধা মুত 

চ্চধ্য পশ্চাৎ কষ বিছ্ুববুধাঃ । নিমিত্ত" 

মস্য মাহ ভক্তৎ বদ ভক্জলপ্রিয় ॥ 

ভ্ীনারায়ণ উবাচ নিদিতমস্য ভিিবিধহ 

কথয়ামি নিশানয় 1 জগম্মাতা চ পরক্কতি 



প্রত্রস্ত! 
৪ 

২৫০৫ প্রখ্যাত 

পুরুষশ্চ জগহপিতা। গরীয়সীতি জগতা 
মাতা শতগুণৈঃ , পিতুঃ॥ ্াধাকৃষ্ণেতি 
গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রুতৌ আ্রতঃ ) 
কৃষ্ণরাধেশগৌরীতি লোকে ন চ কদ] 
শ্রুতঃ॥ প্রসীদ রোহিণীচন্দ্র গৃহাণার্ধ্যমিদৎ |” 

মম। গৃহাপার্ধ্যৎ ময়। দ্তং সংজ্ঞয়া সহ 
ভাক্ষব ॥ প্রসীদ কমলাকান্ত গৃহাণ মম 
পুজনং 1 ইতি দৃষ্টৎ সামবেদে কৌথুমে 

' মুনিসত্তম ॥ রাশব্দোচ্চারণাদেব স্কীতো 

ভবতি মাধবঃ | ধাশব্দোচ্চারতঃ পশ্চা- 

দ্বাবত্যেব সসন্তরমঃ ॥ আদে। পুরুষমুঙ্চার্ধয 
পশ্চাৎ প্রক্কৃতিমুচ্চরেৎ | স ভবেন্মাত 

গাঁমী চ বেদাতিক্রমণে মুনে ॥ ইতি ব্রহ্গ- 

বৈবর্তে শ্রীকুষজন্মথণ্ডে ৫০ অব্যায়ঃ ॥ 
প্রকষ্টং (ভ্রি) প্রকর্ষযুক্তং। ততপব্যাধঃ। 

,* সুখ্যহ ২. প্রমুখং ৩ গ্রবর্তং ৪ বধ্যৎ ৫ 

০: *রেপ্যৎ ৬. পরবরহ ৭ পুরোগহ ৮ অনু- 

» শরৎ ৯ প্রাগ্রহরৎ ১০ প্রবেকং 

 প্রধানৎ, ১২ অশ্রেসরৎ ১৩ উত্তমৎ 
অগ্রৎ ১৫ গ্রামণীঃ ১৬ অগ্রনীঃ 

'অশ্রিমৎ ১৮ জাত্যৎ ১৯ অগ্রযৎ ২০ 
খু" অনুস্তমুৎ ২১ অনবরাদ্ধ্যৎ ২২ প্রেষ্ঠৎ ২৩ 

.. পরাদ্যং২৪ পরহ ২৫ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

পঁকোঠিং (পুৎ ) কফোণেরধোমণিবন্ধপর্য্যত্ত- 
হস্ততাগঃ | ইত্যমরঃ ॥ গৃহদ্বারপিগকং । 

বীথী ইতিবিহোন্দ ইতি চ খ্যাতং।-ইতি 
প্রঘাণশব্দটাকায়াৎ ভরতমুকুট মথুরেশাঃ ॥ 

প্রক্থরঃ ( পুখ ) অশ্বকবচঃ | ইতি শব্দমালা ॥ 

প্রথর ইতি প্রক্ষর ইভিচ পাঠঃ ॥ 

প্রক্রন্থা (ভ্রি) উপক্রমকর্তী। আরম্তকর্তা ৷ 
৯৯৮৮ 

পরপুর্ববক্রমধাতোন্তপ্প্ত্যর়নিষ্পনঃ 1 ইতি 
মুধ্ধবোধূব্যাকরণহ ॥ 

গ্ক্রমঃ [স্পহ), ক্রিমঃ- 1. 'অবসূরঃ ! ইতি 

মৈদিনী ॥ : -প্রথমারভ্ত£ 7 তৎপরধ্যাযঃ | 
-“ উপক্রম: হ। ইত্যনরং ॥. 

প্রক্রান্তঃ (বি) প্রকরণ রঃ 1 যথা। 

আতিষ্ঠদ্গু জপন্্ সন্ধ্যাং পরক্রান্তামায়ভী- 
গবহ | প্রাতস্তরাং পতত্রিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ 

শ্রণমনুবিহ ॥ ইতি ভট্িচতুর্থর্থ? ॥ 
প্রক্তিয়া (ন্ত্রী) নৃপাদীনাং চাঁমরধুননচ্ছত্রধাব- 

শাদিব্যাপারঃ ) তৎপর্য্যারঃ | অধিকাবঃ২। 

ইত্যমরঃ॥ অধীকারং ৩ নিষতবিধিঃ ৪1 

ইতি শব্দরত্রাবলী | প্রকৃষ্টকার্য্যঞ্চ ॥ 

প্রক্িশ্রঃ (তরি) তৃপ্তঃ॥ ইতি জটাধরঃ1 প্রক: 

ধেণ রেদযুক্তশ্চ ॥ * 

প্রকণং ( পুং ) বীণাযাঃ কণিতঃ | বীণাশব্দঃ। 
ততপর্য্যারঃ। প্রকাণঃ ২ 1 ইত্যমরঃ ॥ 

স্থকাণঃ ৩ স্ক্ধণঃ ৪ উপক্কাণঃ ৫ উপ- 

কণঃ ৬1 ইতি ভরতঃ 1] 

প্রক্কাণঃ ( পুহ ) ন্ধণঃ ॥ ইত্যমরঃ 
প্রথবঃ ( পুং ) হয়সন্নাহঃ | কুকুরঃ। অশ্বতরঃ। 

অত্যন্তখরে,ত্রি 1 ইতি মেদিনী ॥ 

প্রথ্যঃ (তরি) উত্তরপদে ভুল্যার্থবাচক:। যথা। 

হ্যরভরপদে প্রখ্যঃ গ্রকারঃ প্রতিনে। 
নিভঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রখ্যাতঃ (তরি) প্রকৃখ্যাতিযুক্তঃ। বিখযাতিঃ। 

যথা । যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনান্ফীতাঃ 

প্রবন্থা দশ প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেহপি 
তিখিনিদ্ধারার্থনেকোহভুতঃ| ইতি মুগ্ধ: 
বোধশেষে তচ্ছিষ্যপদ্যৎ ॥ 
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প্রখ্যাতব্তুকঃ ( পু ) বিখ্যাতপিতৃকঃ | 

বথা। স্যাদাদুষ্যায়ণোহমুষ্য পুত্র প্রখ্যাত- 

বণ্তৃকঃ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
প্রখ্যাতিঃ (ত্ত্রী) গ্রকৃষ্টকীর্তিঃ। বিখ্যাতিঃ। 

শ্রপূর্ধখ্যাধাতোঃ জিপ্রত্যয়নিষ্পন্না ॥ 
প্রগণ্ডঃ (সুই) কুর্পরোপরিকক্ষপর্ধযন্তভাগঃ | 

কনুই অবধি বগল পর্যন্ত ইতি ভামা। 
ইত্যমরঃ ॥ 

প্রগণ্তী (্ত্রী) বহিঃগ্রাকারঃ।, দুর্গপ্রাকার- 
ভিত্তে। শুরাঁণাঁং উপবেশনস্থানানি। ইতি 

মহাভারতে রাঁজধর্মহ ॥ 

প্রগতজানুঃ (ত্রি) প্রগতজীনুকঃ। ইত্যমর- 

টাকায়াং রমানাথঃ ॥ ূ 
প্রগতজানুকঃ (ভ্রি) বন্য জানুনোর্মধ্যে নিত্যৎ 

কাঁদাচিৎকৎ বা শহদন্তরালং সঃ | পা 

ফারাক্ ব্যক্তি ইতি ভাঁষা। তশুপর্ধ্যায়ঃ ) 
প্রজুঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ প্রজ্ঞঃ ৩ প্রগত- 

জানুঃ ৪1 ইতি ভরতঃ ॥ 

প্রগন্ঃ € গুৎ ) পর্গটঃ 1 ইতি রাজনির্ধন্টঃ [ 

্রগন্ভঃ (ত্রি) প্রভ্যৎপন্নমতিত 1 তৎ- 

পর্ধায়ঃ। প্রতিভান্িতঃ ২। ইত্যমরঃ 

প্রগল্ভতা। [স্্ী) প্রগল্ভম্ত ভবেই। প্রাগল্ভ্যং। 
হপর্ধযায়ঃ। উৎসাহ: ২ অভিযোগঃ ৩ 

উদ্যমঃ ৪ প্রৌটিঃ ৫ উদেঘাগঃ ৬ কিয়- 

দেতিকা ৭ অধ্যবসায় ৮ উঃ ৯। ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥ তস্য লক্ষণহ | নিইশঙ্কত্থহ 

শ্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা ॥ ইত্যু- 
জ্্বলনীলমণিঃ 

প্রগভা (স্ত্রী) নাধিকাঁভেদঃ । অন্যা 
ল্ক্ষপুৎ 1 পতিমাত্রবিষয়কেলিকলাপ- 

কোবিদ! 1 অস্যাস্চে্ট রতিপরীত্তিং । । 

আনন্দাদাত্বসংমোহঃ 1 রূতিপ্রীতির্্! | 

তস্পৃশ্ট স্তনমাকলয্য বদন সংশ্লিষ্য ক- 
স্থল নিষ্পীয়াধরবিদ্বমন্ঘরমপাকৃষ্য বুযুদ- 

স্যালকং 1 দেবদ্যান্থুজিনীপতেঃ সমুদগ্ৎ 

জিজ্ঞাসমানে প্রিয়ে বামাক্ষী বসনাঞ্চলৈঃ 
শ্রবণয়োর্নীলোৎ্পলং নিহৃ,তে ॥ আনন্দা- 

দাত্মমংমোহে। বথ|। নখাঙ্কিতমুরঃস্থলে- 

হধরতলে রদস্য কষতং চ্যুতা বকুলমালিক! 

বিগলিতা চ যুক্তাবলী। রতান্তসময়ে ময়] 

সকলমেতদালোচিতং স্থৃতিঃ ক চ গতিঃ 
ক চক্ক চ তবালিশিক্ষাবিধিঃ ॥ সামানা- 

বস্থায়াং ভ্রিবিধা ৷ ধীর অধীর! ধীরাধীর! 

চ। ব্যঙ্গ্যকোপপ্রকাশ! ধীর! । অব্যঙ্গ্য- 

কোপপ্রকাশ। অধীর1। ব্যঙ্গ্যাব্যঙগ্য কোপ- 

প্রকাশ ধীরাধীরা। প্রোঢ়াধীরায়স্ত রতাঁ- 
বৌদাব্যৎ 1 অধীরায়ান্তর্জনতাড়নাদি | 

বীরাধীরায়া রতাবৌদাস্যং তর্জনাদি চ 
কোঁপন্য একাশকহ 1 প্রোডাধীরা যথ। 1 
নে! তল্পং ভজসে ন জল্পসি হুধাধারানু- 

কার! গিরো দৃক্পাতিং কুরুযে ন বা পর্রি- 

জনে কোপপ্রকাশচ্ছলাৎ। ইথহ কেতক- 

গর্ভগৌরি দয়িতে কোপন্য মংখোপনহ 

কিং স্যাদেব নচেৎ পুনঃ সহচরী কুব্বীতি 
সাচি ন্মিং ঘ প্রগ্লল্ভা অধারা যথা । 

প্রতিফলমবলোক্য স্বীয়নিন্দেহি কলায়াহ 

হরশিরসি পরস্যা বাসমাশহমোনা। গিরিশ 

মচলকন্যা তর্জয়ামাস ' কম্পহ প্রচলবলয়- 

- বেল্ৎকান্তিলজা করেণ ঢ প্রগল্ভ! দীরা- 
ধীরা খা তল্লোপান্তধুপেষুবি প্রিয়তমে 



গ্রত্ীরঃ ২৫০৭ 'প্রুচয়ঃ 

সাচীকতগ্রীবয়।- কাকুব্যাকুলবাচি সাচি- 

হুসিতস্ফজরথকপোলশ্রিয়!। হস্তন্যস্তকরে 
গুর্বমদৃশা লাক্ষারসক্ষালিত প্রোষ্টীপৃষ্ঠ- 

ময়্খমাংসলরুচে! বিস্ফারিতা! দৃষয়ঃ ॥ 

ইতি রদমগ্ররী ॥ 
'প্রগাঢ়ং (ভরি) ভূশং | কৃচ্ছুৎ। ইত্যসরঃ ॥ 

দৃঢ় । ইতি ভরতঃ ॥ 
প্রথাত। (তরি) উভ্তমগায়কঃ। ইতি শব্দরত্ৰা- 

বলী ॥ 

প্রগুণঃ (তি) খাজুং | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রগৃছাং (ত্রি) সন্ধিরহিতং পদং | ইতি 

মুখ্ীবোধব্যাকরণং ॥ পদপক্ষপরতন্ত্রবহি- 
ভূঁতেঘু গৃহপদৎ নিপাত্যতে | বথা 

- প্রগৃহং পদৎ যত স্বরেণ ন সমুত্রীয়তে। 

ইতি ছুর্গাদানং ॥ আপ্রগৃহঃ স্থৃতৌ। বাক্যে । 
ইতামরঃ ॥ প্রগৃহাঃ পাখিন্যাদিকৃতপ্রগৃহা- 

সংজো ভীনুবন্ধরহিতঃ আশব্দঃ বোহচা 
ন সন্ধীয়তে স ইত্যর্থঃ। স্থৃতৌ স্মরণে 

যথা । আঁজ্ঞাতং স জটায়ুরেষঃ। বাক্যে 

যথা । অ! এবহ মন্াযসে। ইতি ভরতঃ ॥ 
প্রগে ব্য প্রাতঃ। ইত্যমরহ ॥ 

প্রগেতনঃ (ভরি) প্রগে ভবঃ। প্রাতর্ভবঃ । তত" 

পর্যায়ঃ। শ্বস্তনঃ ২1 ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

প্রগ্রহঃ €পুহ ) ভুলাসুত্রৎ ৷ অশ্বাদিরশ্মিঃ। 
বন্দী। ইত্যমরঃ॥ নিয়মনৎ। ভুজঃ। 
রশ্মিঃ | জবর্ণানুমহীরুহঃ | ইতি মেদিনী ॥ 
করিকারবৃক্ষঃ। ইতি রাঁজনির্ঘনটিঃ ॥ 

প্রগ্রাহঃ গং) গ্রশ্রহঃ | ইত্যনরঃ ॥ £ 

পরত্রীবঃ (পুং সী) গৃহাদো আোন্তে ধারণং দারু- 
পঙ্ক্তিঃ | বাঁতায়নং। ইতি স্বভৃতিঃ 

পা 

-সৃখশালা ! ইত্যেকে । অশ্বশালা) ইতি 
কেচিৎ। দ্রুমশীর্ষকং। ইতি গোবর্ধনঃ 1 
ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ 1 

প্রঘটাবিৎ [দৃ] (ভ্রি) শান্ত্রণ্ডঃ ৷ ইতি 
ত্রিকাগুশেষঃ ॥ " 

প্রঘণঃ (পুং) বহিদ্ধাবপ্রকোষ্ঠকথ | তখ- 
পর্ধ্যায়ঃ |. প্রঘাণঃ ২ অলিন্দঃ ৩) ইত্য- 
যর ॥ আলিন্দঃ ৪ | ইতি ভরতঃ ॥ তাত্র- 

কুগডৎ। লৌহমুদগরঃ| ইতি মেদিনী ॥ 
প্রঘনঃ ( পুং ) প্রথণঃ | ইতি যুকুটঃ ॥ 
প্রঘমঃ (পুং) অস্থুরঃ| দৈত্যঃ| ইতি এ ু- 

শেষঃ | 
প্রঘাণঃ ( পুং ) প্রঘণঃ| ইত্যমরঃ ॥ 

প্রথাতঃ (পুং ) যুদ্ধ । ইতি হেমচন্দ্রটীক! ॥ 
প্রঘান ( পু) প্রথণঃ | ইতি যুকুটঃ ॥ 
দুর (গং ১ অভিথিঃ ॥ ইতি হেষচক্ঃ1 

পরকুক্দূর্ণযুক্তে ত্রি ॥ 

প্রঘোষকঃ (পু ) ধ্বনিঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 
প্রচত্রৎ (ক্লী ) চলিতসৈন্ং | প্রস্থিতসেনা। 

ইত্যযরঃ ॥ 

প্রচণ্ডঃ (পুং) শ্বেতকরবীরঃ | ইতি মেদদিনী ॥ 
প্রচণ্ড: (ভরি), ছুববহং। দুর্ষঃ। প্রগল্ভঃ। 

প্রতাপী । ইতি মেদিনী নানারথরত্র- 

মালা চ॥ ূ 
প্রচণ্ডমৃদ্বিঃ (ভ্্রী) বরুণবৃক্ষঃ। ইতি শব্দ- 

চন্ড্রিক! ॥ প্রত'পয়ুক্রশরীরশ্চ ॥ 
প্রচণ্ড তরী) ছর্গয়া অফ্টনায়িকান্তগগতিলাধিকা- 

ভেদঃ ইতি কালীপুরাণং ॥ শ্বেতদুর্ববা | 

ইতি রাজনির্ঘটঃ |. 

প্রচয়ঃ (পু) সমূহঃ । ইতি শুব্দচন্দ্রিকা ॥ 



গুচেত ২৫০৮ 
প্রচ্ছ, 

শিথিলাখ্যমহযোগহ | সচ পরিমাণ্জনকহ। 

যথা। সংখ্যাতঃ পরিমাণাচ্চ প্রচয়াদপি 

'জায়তে। প্রচ়ঃ শিথিলাখ্যো ঘঃ সংযোগ- 

-স্তেন জন্যতে ॥ পরিমাণন্ভুলকাদে নাশ- 
স্্াশ্রয়নাশতঃ | ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ 

প্রচরঃ (পুৎ ) পন্থাঃ। ইতি ধরণিঃ ॥ প্রকর্ষেণ 

গমনঞ্চ ॥ 

প্রচরন্রপঃ (ব্রি) ব্যক্তরূপঃ | প্রচারবিশিষ্টঃ। 
প্রচরৎ প্রকাশমানং দ্ধূপৎ স্বরূপৎ 

বস্তা সঃ॥ 

প্রচলাকঃ ( পুৎ ) শরাঘাতঃ | শিখণ্ুঃ | ভুজ- 

হ্গমঃ । ইতি মেছ্নী ॥ 

প্রচলাকী [ন্] ( পু) শযুরঃ | ইতি 

মেদিনী ॥ 

গ্রচলাধিতং (রি) নিদ্রাদিনা ঘৃর্দিতৎ | ইত্য- 
মরঃ॥ 

প্রচক্ষাঃ [ স্] (পু )দ্বহস্পতিঃ | ইত্যুণাদি- 
কোষঃ ॥ 

শুচারং (পুত) প্রচরণং | ব্যক্তং। প্রকাশ । 

যথ!। দ্রমনকতরুশখালম্বিচ্ছোলঙ্গ যুগাৎ 

তুহিনকিরণবিদ্ধে খঞ্জরীটপ্রচারঃ । ইতি 
শহ্করাচাধ্যত ৪ 

প্রচুরৎ (তরি) অনেক | ভৎপর্য্যায়। প্রন্থতৎ ২ 
প্রাজ্যৎ ৩ অদভ্র২ং ৪ বছুলৎ ৫ বু ৬ 

পুরুহৎ ৭ পুক ৮ ভুয়িষ্ঠৎ ৯ স্ফিরৎ ১০ 

ভূষঃ ১১ ভূরি ১২ ইত্যমরঃ ॥ 
প্রচুরপুকষঃ (পু) চৌবঃ| ইতি ভ্রিকাণ- 

শেষঃ ॥ বহ্মরশ্চ £ ২7 
প্রচেতসী (ত্ত্রী) কট্ফলঃ। ইতি রাজনির্ঘপ্টহ 

প্রচেতমহ কন্যা চ £ ) 

প্রচেতা [খ] পে) সারথি । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রচেতাঃ [স্] (পুং) বরুণঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

মুনিবিশেষঃ 1 প্রকৃক্টহদি ত্রি। ইতি 

মেদিনী ॥ প্রাচীনবহঁরাজপুক্র: । ঘথা। 
প্রাচীনবহির্ভগবান্ সর্ধশস্ত্রভুতাম্বরঃ | 

সমুদ্রতনয়ায়াং বৈ দশ পুভ্রানজীজনৎ ॥ 

প্রচেতসন্তে বিখ্যাতা রাজানঃ প্রথিতৌ- 
জনঃ ৷ ইতি কৌর্সে ১২ অধ্যায়ঃ ॥ অপি 

চ | প্রাচীনবহি্তৎপুত্রঃ পৃথিব্যামেক- 

রাড়ুভে। উপযেমে সপুদ্রস্ত লবণস্য স বৈ 

স্ৃতাং ॥ তস্মাৎ হুসাব সামুদ্রী দশ প্রাচীন- 

বহিষঃ | সর্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেবদ্থা 

পাবগাঃ ॥ অপৃথগ্বন্রচরণাস্তেহতপ্যত্ত মহ- 

তপঃ। দশ বর্ষনহত্রাণি মগুদ্রসলিলে 

শয়ঃ ॥ প্রজাপতিত্বং সংপ্রাপ্য ভার্ধ্য। 

তেষাঞ্চ মারিষা । অভবস্ভবশাপেন তগ্যাৎ 

দক্ষোহভবৎ ততঃ ॥ ইতি গারুড়ে 

৬ অধ্যায়ঃ ॥ 
প্রচেলৎ (ব্লী ) পীতকাষ্ঠং। ইতি শব্দ- 

চক্দ্রিকা [ 

প্রচেলকঃ ( পুং ) ঘেটকঃ। ইতি শব্দমালা £ 
প্রচোদনী (ভ্্রী) কণ্টকারী। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রচোদিতঃ (ত্রি) প্রেরিতঃ। যথ1। প্রচো" 

দিত! যেন পুর1 সরন্বন্তী। ইতি গভাগ- 
বতে ২ স্বহ্গে ৪ অধ্যায় - 

প্রচ্ছ উ শ জীপ্লে। ইতি কবিকক্পদ্রমঃ 1 

ভাপ্না জ্ঞাতুনিচ্ছা ॥ ভ্রপ জর ইতাস্যৈব 
জ্ঞানপক্ষে নিষ্পাদনাহ। উ অপ্রার্ষীৎ | শ 

পৃচ্ছতি বার্াহ গুরুহ শিব্যঃ | ইভি দুর্গা 

দান £ 



ওজন ২৫০৯ প্রজাপ 

প্রচ্ছদঃ (পুং ) আচ্ছাদনং | ইতি শব্দরত্ৰা- 
বলী। | 

প্রচ্ছদপটঃ (পু) গ্রকর্ষেণ ছাদ্যতেহনেন 
ন চানৌ পটস্চেতি। পাছুড়ি ইতি খ্যাতঃ। 

'তৎ্পপর্ধ্যায়ঃ ৷ নিচোলঃ ২1 ইত্যমরঃ £ 

নিচুলঃ ৩। ইতি ব্যাড়িং ॥ নিচোলং ৪1 
ইতি রভনঃ ॥ নিচোলী ৫। ইতি রাজ- 

দেবঃ ॥ ইত্যমরটীকায়াৎ ভরতঃ | 

শ্রচ্ছনা | সত্রী ) আমন্ত্রণ । ইতি অটাধরঃ ॥ 

প্রচ্ছন্নৎ ( ক্রী ) অন্তদ্বরং | ইত্যনরঃ ॥ 
আচ্ছনে ত্র ॥ 

প্রচ্ছদদিক1 (ক্্রী) বমিঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রচ্ছাদনং (ক্লী ) উত্তরীয়বন্ত্রং | তৎপধ্যায়ঃ। 

প্রাবরণৎ ২ সংব্যানং ৩ উত্তরীয়কং ৪ । 

ইতি হেয়চন্দ্রঃ ॥ 
প্রচ্ছাদিতহ (ত্রি) আচ্ছাদিতৎ। ইতি হলা- 

য়ুধঃ ॥ 
প্রলঃ (পুৎ) পতিঃ। জায়ায়াং প্রবিশ্য পুন- 

র্ায়তে ইতি ডে প্রজ, পতিঃ। ইতি 

প্রজাবতীশব্দটাকায়াং ভরতঃ এ 

প্রজনঃ (পু) উপদরঃ। ইত্যমরঃ ॥ ছে স্ত্রী- 
গ্রব্যাদিযু পুবাদানাৎ প্রথদগর্ভীধানায় 

নৈথুনাভিযোগঃ 1 প্রজনহ ক্লীবমিতি 
কেচিহৎ ॥ পশুনাহ গর্তগ্রহকালঃ! ইতি 

স্বাধা  গবাহ প্রথ্নগর্তুগ্রহণাভিযোগঃ) 

ইতি স্থুকৃতিঃ ॥ স্ট্রীগবীমু পু্বানাহ প্রথম" 
শ্মমনমিতি মর্ধ্বন্থহ ৪ কিন্ত বীনাসুপসরং 

দৃন্টেতি ভতরিঃ। ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ ॥ 

প্রজননহ (জ্লী) ঘোনিঃ। জম্ম? ইতি মেদিনী 
শ্রুগদ ॥ ইতি বিশ্ব? 

১১৯ 

প্রজনিকা (স্ত্রী) মাতা । ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রভবঃ ( পুৎ ) প্রকৃষ্টবেগঃ। গ্রপুর্ববহধাতোন' 
ভাবেইল্প্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

গরজবী (ভরি) প্রবৃষ্টবেগধুক্তঃ 1 ইত্যগরঃ 1 
প্রজল্পঃ (পুং) বাক্যবিশেষঃ। বথা। অসুয়েরধ্যা- 

মদযুজা যোহববীবণমুদ্রয়া | প্রিরস্য 
কৌশলোদগারঃ প্রজল্পঃ ম তু কথ্যতে ॥ 
ইত্যুজ্জলনীলগণিঃ ॥ 

প্রজা (নত) বন্ততিঃ ; জনঃ | ইতামরঃ ॥ পিহৃ- 
মাতৃগুণদোষেণ প্রজা বিভিন্না যথা। 

মাতৃণাৎ শীলদোষেণ পিতৃশীলগুণেন চ। 
বিভিন্নাস্ত প্রজা সর্ববা ভব্ন্তি ভবশীলিনাহ॥ 

ইত্যগ্রিপুরাণং ॥ 

গ্রজাগরঃ (পুং ) শ্রকর্ষেণ জাগরণং ! ইতি 

হলারুধঃ ॥ যথা। দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ 

ঘোরং কৃহা প্রজাগরৎ। ভ্রেভাযুগে চু 
াহশে রাবণন্তপসহ ক্ষযাহ। রামং দাশ- 
রথৎ প্রাপ্য সগণই ক্ষয়মীধিবান্ | ইত্যমি- 

পুবাণহ ॥ 
প্রজাতা (ভ্্রী) জাতাপত্যা। খ্রনুতা। ইত্য- 

মরঃ ॥ 

প্রজাদা (ভ্ত্রী) গর্ভদাত্রীক্গুপঃ। ইতি রাগ 

নির্বন্টঃ ॥ প্রজাদাতরি ভ্রি॥ 

প্রজানন্তী (ভ্ত্রী) পণিতা। প্রাজী ॥ ইতি 

হেনচ্ঃ এ 

প্রজাদানং (কী) রজতহ। ইতি শন্দন্ডিকা র 

প্রভাপঃ (গুহ) রাজা । ইতি হেনচচ্ঃ 

প্রজাপতি গং) ভ্রহ্গা। ইত্যমরই॥ দ্ষারিত। 
অহাপালঃ॥ ইতি মেদিনী ॥ জামাতা । 
নিবাকরঃ 1 বহি 1 তুষ্ট 1 ইতি 
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হেগচন্দ্রঃ | ক ॥ দশ প্রজাপতয়ো বথ! 1 । প্রজ্ঞা (ভ্ী) বুদ্ধিঃ। প্রানী । প্রকর্ষেণ জানাতি 
মরীচিমত্রঙ্গিরসৌ পুলস্তাং পুলহৎ ক্রতুৎ। . 

শ্রচেতসং বশিষ্ঠ্চ ভূগুং নারদমেব চ। 

দেবান্ সর্ববানৃধীন্ সর্বাংন্তর্পয়েদঙ্ষতো- 

-দকৈঃ॥ ইত্যহিকততুৎ [গু একবিংশ্তিঃ 

প্রজাপতয়ো যথ!। ব্রহ্মা স্থাপুর্মনুর্দক্ষে 
ভূপ্তর্ধন্স্তথা। ঘমঃ ! মরীচিরঙ্গিরাত্রিশ্চ 

পুলস্তযঃ পুলহঃ ক্রভুঃ ॥ বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী 
চ বিবন্বান্ সোম এব চ। কর্দমস্চাপি 
বঃ প্রোক্তঃ জোধোহর্বাক জীত এব 

চ॥ একবিংশতিরুৎপন্ান্তে প্রজাপতয়ঃ 

- স্মৃতাঃ। ইতি মহাভাবতে গোক্ষধর্ম্নঃ || 

পিতা | যথা । জনকে! জন্মাদান[চ্চ বক্ষ- 

গাচ্চ পিতা নৃণাৎ। ততে) বিভ্তীর্ণকরণাৎ 
কলয়। স প্রজাপতিঃ ॥ ইতি ত্রহ্গবৈবর্তে 

, গণপতিথণ্ডে ৪৪ অধ্যায়ঃ ॥%॥ স্বনাম- 

খ্যাতকীটবিশেষশ্চ ॥ 

প্রজাবতী (স্ত্রী) ভ্রাতৃজাযা | ইত্যমরং ॥ 

জ্যেষ্ঠভ্রাত্বপত্ী। ইতি কেচিৎ । ইতি 
ভরতঙঃ ॥ সন্তানবিশিষ্টা চ ॥ 

প্রজাহিতং (ব্লী) জলং। ইতি শব্দমালা ॥ 

গ্রজোপকারে ত্রি॥ 

প্রজিনঃ (গুহ ) খাযুং। ইতি শব্দমালা ॥ 
প্রজেশ্বরঃ ( পুৎ ) রাজা । ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

প্রহ্ঃ (ত্র) পঞ্চিতঃ। ইতি প্রাজরশব্দটীকায়াৎ 
ভরতঃ ॥ প্রগতলীনুকঃ। ইতি প্রজুশব্দ- 

টাকায়াং ভরতঃ ধরণিশ্চ ॥ 

প্রজ্প্তিঃ (ত্র) সঙ্কেত | ইতি ত্রিকাশুশেষঃ ॥ 

প্রজ্ন্তী (জী) জিনবিদ্যাদেবীবিশেষঃ | ইতি 

হেমচজ্ছুহ 

যা। ইত্যমরঃ ॥ সরন্বতী। ইতি শব্দ 

রত্বাবলী॥ তছৈদিকপর্য্যায়াঃ | কেতুঃ ১ 
কেতঃ২ চেতঃ ৩ চিভৎ ৪ ভ্রতুঃ € অন্থঃ৬ 

ধীঃ ৭ শচীত ৮ মায়া ৯ বয়ুনৎ ১০ 

অভিখ্যা ১১।, ইত্যেকাদশ প্রজ্ঞানামানি 

ইতি বেদনিঘণ্টো ৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রজ্ঞাকায়ঃ (পুৎ) মঞ্তুঘোষঃ | ইতি ত্রিকাঁু- 

শেষঃ ॥ 

প্রভ্ঞাচন্ফুঃ ( পুং ) ধৃতরাস্ঃ। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ 

প্রজ্ঞানং (ক্লী) বুদ্ধিঃ | চিহ্তৎ। ইত্যণরঃ ॥ 

পণ্ডিতে ত্রি। ইতি ভরতদ্বিবূপকোনঃ ॥ 

প্রজ্বী [ন্] (ত্রি) পণ্ডিতঃ। ইতি ভরত* 
দ্বিরপকোষঃ ॥ এ 

প্রজুঃ (পু) প্রগতজানুকঃ | ইত্যদরঃ | বন্ধ 

জানুনোর্মধ্যে নিত্যৎ কাদাচিৎকং ব1 

মহদন্তরালৎ তন্মিন্ দ্বয়ং। ইতি ভরতঃ ॥ 

প্রজ্বলিতঃ (তি ) প্রকৃষ্টভ্ুলনবিশিক্টঃ | বথ1। 

অগ্রিং প্রস্বলিতং বন্দে জাতবেদৎ ছুতাঁ- 

শনহ | স্থবর্ণবর্থমমলহ সমিদ্ধং সর্বাতো- 

মুখ ॥ ইতি ভবদেবভট্রঃ ॥ 

প্রজীনং (ক্লী) পক্ষিণাৎ গতিবিশেষঃ ! ইত্য- 

মরঃ ] প্রথমডীনৎ প্রডীনৎ উড্ডয়নায় 

ক্রমবন্ধঃ | তির্ধ্যগ্গমনহ | ইত্যন্যে | 

ইতি ভরতঃ & . 

প্রণঃ (পুহ) পুরাণঃ। পুরাণার্ধে বর্তমান 

প্রশবাৎ্খ নো বজ্তব্যঃ | ইতি সিদ্ধান্ত" 
কৌমুদী 1 

প্রণতহ তরি) প্রকর্ষেণ নতঃ। প্রণতিবিশিষটঃ | 



প্রণবঃ ২৫ প্রণবঃ 

যথা) ধ্যেষং সদা পরিভবক্মমন্ভীউদোহহ 
তীর্থাস্পদৎ শিববিরিঞ্িনুতং শরণাৎ ! 

সত্যার্ধিহৎ প্রণতপাল ভবান্ধিপোতিৎ 

বন্দে মহাপুরুষ তে চবণারবিন্দং ॥ ইতি 

শ্রীভাগবতহ ॥ 

প্রণতিঃ (জ্ত্রী) প্রাঃ | তৎপর্যাষঃ 1 প্রণি- 

পাতঃ ২ অনুনয়ঃ ৩। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রণয়ঃ (গুহ) প্রীত্যা প্রার্থনহ | তৎপর্ধ্যায়ঃ ॥ 
প্রশ্রয়ঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ প্রদরঃ ৩। ইতি 
ভরতঃ ॥ গ্রনবহ। প্রেম । যাত্রা! বিশ্রম্তঃ। 

নির্ববাণঃ | ইতি মেদিনী ॥ 

প্রণয়ী (পুং) শ্বামী। ইতি হেমচন্দ্রঃ। প্রণয- 
যুক্তে ত্রি॥ - 

প্রণয়িনী (স্ত্রী) ভার্ধ্যা। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 
প্রণবঃ (পু) গুঁকারঃ | ইত্যমরঃ ॥ তস্য 

পর্যায় যথা | ওযক্কারঃ প্রণবস্তারো 

বেদাদিরবর্ভূলো ভ্রবং। ত্ৈগুণ্যং ভ্রিগুণো 
ব্রহ্ম নত্যো মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ ॥ ব্রহ্মবীজং 

ত্রিতত্ব্ণ পঞ্চরশ্মিন্িদৈবতঃ । ইতি বীজ- 

বর্ণাভিধানং ॥ অপি চ। ওল্ব্ণারো বর্তূল- 

স্তারে। বামশ্চ হংসকারণৎ | সন্ত্রাদ্যঃ 

প্রণবঃ সত্যৎ বিন্ুশক্তি্ত্িদেবতহ ॥ সর্বব- 

জীবোত্পাদকশ্চ পঞ্চদেবো ঞরুবন্ত্রিকঃ। 

সাবিত্রী ত্রিশিখো ত্রহ্ম ত্রিগুণো গুণ 

জীবকঃ॥ আদিবীজং বেদসারো বেদবীজ- |. 
তঃ পরহ। পঞ্চরশ্িস্ত্িকুটে চ ত্রিভবে 

ভবনাশনঃ 0 গীয়ভ্রী বীজপঞ্হশে) অন্ত 

বিদ্যাপ্রত প্রভুঃ 1 অক্ষরৎ মাইকাস1].. 
শ্চানাদিদৈবতমোক্ষদৌ ॥ ইতি তন্তু | 

অস্থোদ্ধাবক্রমে! থা একমেবাছয়ং ব্রহ্ধ 

মায়য! তু চতুষ্টয়ং1 রোহিল্রীতনয়ো রাঁমঃ 
অকারাক্ষরসম্তবঃ ॥ তৈজগাত্মকপ্রহ্য্ 
উক[রাক্ষরসম্তবঃ প্রজ্ঞাত্মকো নিরুদ্ধো 
বৈ মকারাক্ষরসস্তবঃ | অর্ধমাত্রাক্মকঃ 

কষে যশ্মিন্ বিশ্বৎ প্রতিঠিতৎ ॥ ইতি 
গোপালতাপনীয়োপনিষত্ড ] ক্ষ 1 সচ 

মাঙ্গলিকঃ | যথা ওক্কারশ্চাথ শব্দ্চ 

দ্ধাবেতৌ ত্রহ্মণঃ পুবা ॥ কণ্ঠং ভিত্বা 
বিনির্ভীত৷ তেন মাগলিকারুভৌ ॥ ইতি 

মুগ্ধবোধটকোয়াৎ ছুর্গাদাসঃ ॥ ক্ষ ॥ অস্য 
মাহীত্যৎ যথ। 1 বিশ্বপাদশিরোত্রীবহ 

বিশ্বেশং বিশ্বভাবনৎ | যত্প্রাণ্তয়ে মহা- 

পুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরৎ জপেৎ ॥ তদেবা- 

ধ্য়নং তস্য শ্বরূপৎ শৃণুতঃ পরৎ | 
অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরব্রয়ং? 
এতান্তিজ্ঃ স্মৃতা দাত্রাঃ সাত্বরাঁজস্- 

তামসাঃ। নির্ণা যোগিগম্যান্যা অর্ধমাত্রা 
তূ-সা স্মৃতা ॥ গান্ধারীতি চ বিদ্েয়া 
গান্ধারস্বরসংশ্রযা ৷ পিপীলিকাগতিস্পর্শা 

প্রবুদ্া দুদ্ধি লক্ষ্যতে ॥ যদাপ্রয়ুক্ত ও্ারঃ 

প্রতিনির্ধাতি ঘুর্ধনি 1 তদোস্কারময়ে। 

যোগী অক্ষরে ত্বক্ষরো। ভবেৎ ॥ প্রাণো 

সঃ শরশ্চাত্ব! ভ্রদ্ধবেধ্যমুদাহৃতৎ । অপ্র- 
মন্তেন বেছ্ধব্যৎ শরবত্তন্ময়ো ভবে ॥ 
ওমিত্যেতে ত্রয়ে! দেবান্ত্রয়ো লোকান্ত্রয়ো- 

হথয়ঃ 1 বিষুঃকমান্্রয়শৈচৈর খবৃনামানি 
যভূংষি চ] সাত্রাশ্চান্ধঞ্তআন্ত বিজ্েয়াঃ 

পরমার্থতঃ। তত্র সুস্তশ্চ যো যোগী স 

,তলয়মবাপ্ুমাৎ £ অকারন্তত্র ভুর্লোক 
উকারশ্চোচ্যতে ভব স ব্যগুনে! মকারশ্ছ 



শ্র্মোকাঃ পরিকতে £ শা দু অধম 

মাজা হিহয়াবকিযহভিকা। সাজহাহয়া 

ও রমা গ্রহ রদ £ অনেনৈষ 

হাবাখা। বচমং আবগোচরে £ 

নন পরমোহ্াবমহ 
নরঃ শমার্ তথ ধ্যায়তি বা 

পুনঃ ॥ সংসারচক্রদুখহজ্য ত্যজতিবিধ 
নক্ষলং ॥ প্রগ্তি নিন পরমহ 

মানি হঅগীণকদ্মবন্ধস্ত আহা ডা 

রা হ। 
পুনর্োথিহরতি ৪ তল্মাদমিকযোগেন 

নি্ধঘোথেন বা পুনঃ ॥ জেয়ান্যারিষ্টানি 

শে 

নেতহ। 

২৫৯2, 

চা রন 

হজ্ঞান্তিকালে সহন্থৃত্য 

সদ] যেনোংক্রাস্থো। ন সীদতি ॥ ইতি 
৪) উহার্বগেয়পুরাণে ওফারমাহাস্সযহ ॥% এ 

বমানধতিরিজগ) যচ্ছিদ্রৎ ঘদবজ্জিয়ং । 

যদ্মেধানশুদ্ধঞ্ যাতযাসঞ্চ যন্তবেৎ ॥ 

তদোহ্কারপ্রবুক্েন সর্ধবববিকলং ভবে 

ইতি তিথ্যাদিতত্বং ॥ ক্ষ ॥ ওমিত্যে- 

কাকরৎ তরঙ্গ ব্যাহরম্মামনু্মরন্ 1 যঃ 

প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং অন্তাবং মো- 
হধিগ্রচ্ছতি ॥ ইতি আীভগবদগীতায়াং 
৮ অধ্যায়ঃ | 

প্রণদং ( পুহ ) অনুরাগজশব্দঃ 1 ইত্যমরং ॥ 

আীতিজনিতে সুখকঠাদিশব্দঃ। প্রীতিসৎ 
টে অনুরাগকৃতে শব্দে গ্রণাদঃ 

তং ,নৃণ।মিতি শব্দার্ণবঃ | গুণানু- 

রক্তলোকগ্রভবঃ শব্দঃ । ইতি মধুমাধবঃ॥ 

প্রণথামঃ 

গ্রণানঃ 

হযবরটাকায়াহ ভরত ভারশন্দঃ | 
হ. রি 

অবশানয়ত | ইতি মেদিলী ॥ শেষম্য 

লামাখরহ কর্ণনাচ | মা । কর্ণ 

শ্িতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ সহান। 

ভরীয়দ্গশহানাহ কর্থনাদং স উচ্যতে 

পা ত মাধব ৫ 

পুহ ) শ্রণতিঃ। প্রণিপা 

অগা! নু চি 

বোধকব্যাপারবিশেষত ॥ ইতি মুহবোধ 

টা ছর্গাদাসঃ ৪ স চডুবিধঃ | অভি 
বাদনং ১ অক্টাহঃ২ পঞ্গাঙগঃ ৩ করশিরই- 

সহবোগশ্চ 51 প্রথমস্ত লক্ষণৎ তচ্ছন্দে 

ভ্রষ্টব্যং ॥ দ্বিতীয়ে। ঘথা। পন্তযাং করাভ্যাহ 
জানুভ্যাং উরখা শিরন! দৃশা। ব্চনা 

মনমা চৈব প্রণামোহক্টাঙ্গ রি ॥ তস্য 
বলং | ভূখে। নিপত্য বং কুর্বযাৎ কষে 
হঞ্টাঙ্গনতিৎ সুধী । সহস্রদদ্মলং পাপহ 

ত্যক্ত! বৈকুষ্টস বাগুয়াৎ॥ তৃতীয় যথা 1" 

বাহুত্যাকৈব জাহুভ্যাং শিরমা বচসা 

দৃশ1। পঞ্চাঙ্গোহয়ছ প্রণামঃ স্যাৎ পুজাহ 

প্রবরাবিসে [ক্॥ প্রকর্ষেণ নমনহ। তদ্দিধি- 

ধর্থা। কালিকাপুরাণে। শিরোমত্পাদয়োঃ 

স্বত্ব! বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং । গ্রপন্নৎ পাহি 

মামীশ ভীতৎ স্ৃতুযুগ্রহার্বাৎ ॥ কিঞ্চা- 

গমে। দোর্ড্যাৎ পৃদ্াঞ্চ জানুভ্যাযুরসা 

শিরস! দৃশা। মনন! বচল! চেতি প্রণামো- » 

হস্টাঙ্গ ঈরিতঃ1ক্] জানুভ্যাঞ্েব বাহুভ্যাঁৎ 

শিরসা। বচসা। ধিয়া। পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ 
ম্যাৎ পৃজাহ্ শ্রবরাবিমাবিতি ॥কা। গরন্ডুৎ 



প্রণাঁনঃ ২৫১৩ প্রণথাগঃ 

দক্ষিণে কৃত কৃর্ধ্যাত্ৎপৃষ্ঠতো বৃধং | অব- 
শ্যঞ্চ প্রণাঁসাহস্ত্রীন্য শক্তশ্চেদধিকাঁধি- 

কান্॥ ক ॥ তথা চ নারদপঞ্চরাত্রে 1 সন্ধিং 

বীক্ষ্য হরিহ চাদ্যৎ গুন্ধন্ স্বগুক্তঘেব চ। 

দ্বিচতূর্ববিংশদথবা চতুর্বিবংশত্ুদর্দকং ॥ 
নমেস্তদর্দঘমথব। তদর্ধং সর্ববদা নম্হে। ক্ষ 

বিষুধর্থ্োভরে। দেবাচ্চাদর্শনাদেব প্রণমে- 

ন্মধুদুদনং। স্থানাপেক্ষা ন কর্তব্য দারা 
দ্বিজসত্তসাঃ॥ দেবাচাদৃষ্টিপূতৎ হি শুচি 
সর্ধৎ প্রকীর্তিতহ 1 ক্ষ। অথ নমক্কার- 

মাহাত্্যং | নারমিংহে। নমক্কারঃ স্মৃতে। 

যজ্ঞঃ সর্বযজ্েঘু চোত্সঃ | নমক্কারেণ 
চৈকেন নরঃ পুতো হরিং ভ্রজেৎ॥ স্কান্দে। 

দণ্ুপ্রণামৎ কুরুতে বিষ্বে ভক্তিভাবতঃ॥ 
রেণুসখ্যাৎ 'বনেৎ ন্বর্গে মন্বত্তরশতৎ 
নরঃ ॥ তত্ৈব ব্রহ্ননারদসংবাদে। প্রথমত 
দপ্তবছুমৌ। নমস্কারেণ বোহন্চয়েৎ। ন 
যাং গতিমবাধোতি ন তাং ক্রুতুশতৈ- 
রপি॥ মসক্ষীরেণ চৈকেন নরঃ পুতে 

হুরিং ত্রজেৎ ! তত্রৈর শ্রীশিবোম্া- 
বাদে | ভূমিমপীড্য জানুভ্যাৎ শিব 

আরোপ্য বৈ ভুবি | প্রণমেদেরা হি 
দেবেশহ সেহিশ্বনেধফলং ল্ভেঙ ॥ তত্ৈ- 
বান্থা্র ৷ তীর্ঘকোটিনহআণি তীর্থকোটি- 

, শতানি চ । নারায়ণপ্রণামস্ত কলাং 

নাহি যোড়লীং ॥ শাগ্যেনাপি নমক্কারং 

কুর্ববতঃ শার্দ্ধন্বনে ৷ শতজন্মার্জিতং 
পাপহ ততক্ষণাদেব নশ্যুতি ] রেণুমণ্তিত- 
গাত্রস্ত কণা দেহে ভবন্তি থে। তাবত্বর্ষ 
সহআনি বিঝুঠলোকে মহীয়তে ছ বিজু 

ধর্োন্তরে ৷ অভিবাদ্য জগন্নাথং ক₹তার্থ- 

শ্চ তথ। ভবেহ। নমস্কাঁরক্রিয়। ত্য বর্ধব- 

পাপপ্রণাশিনী ॥ জানুভ্যাঞ্চেব পাঁণিভ্যাৎ 
শিরসা চ বিচক্ষণ । কৃত! গ্রণামহ দেবফ্য 

বর্ধধান্ কামানবাপুয়াৎ ॥ বিষুঃপুরাণে। 
অনাদিনিধনৎ দেবং দৈত্যদানবদারণৎ | 

থে নমন্তি মরা নিত্যৎ ন হি পশ্যন্তি তে 

যযৎ ॥ বে জনা জগতাং নাথ নিতাহ 

নাবায়ণং দ্বিজাঃ। নমন্তি নহি তে বিষেগেঃ 

স্থানাদন্তত্র গামিনঃ॥ নারদীয়ে | একো 

পি কুষ্ঃব্ত কৃতঃ প্রণামে। দশাশ্বমেধাব- 

ভূথৈর্ন তুলযঃ | দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম 
কৃষ্ত্রণানী ন পুনর্ভবায় ॥ হরিভকিহিধো- 
দযে। বিষেগ্দগপ্রণামার্ঘৎ ভক্তেন পততা! 

ভূবি। পাঁতিতৎ পাতকং কৃৎক্সৎ নো- 

ভিষ্ঠতি পুনঃ সহ ক্কান্দে দেবছুতবিকুগুল- 
বাদে । তপন্তপ্। নরো৷ ঘোরণরণ্যে 

নিয়তেক্রিয়ঃ । বহু ফলং জ সমাপ্তি 

তন্নহা। গরুড়ধ্বজহ ॥ বৃত্বাপি বহুশঃ পাঁপহ 

নরো যোহসদঘিতঃ॥ ন যাঁতি নরকহ 

নত্থা সর্ববপাপহরং হরিং ॥ তত্রৈব বেদ- 
নিধিন্ভতে। অপি পাপং ছরাচারং নরং 
ত্ৎপ্রণতং হরে । নেক্ষন্তে কিছ্বরা যান্যা 

উলুকাভ্তপনত যথা ॥ বিফুপুরাণে ভ্রীযমস্য 
নিজভটানুশাদনে ॥ হরিমমরগণাঞ্চিতা- 
“জ্যিপদ্মৎ প্রথদতি বঃ পরমার্থতো হি 

মর্ভযঃ | তমপখতসমস্তপাপবন্ধ, ভ্রজ 
পরিহ্ৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিজহ ঘ. রক্ম- 

বৈবর্তে। শরণাগতরক্ষণোদ্যতহ হরিমীশহ 

প্রথ্মন্তি যে নরাঃ। ন পতস্তি ভবান্বুধো 
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স্কটং পতিতানুদ্ধরতিস্ম তানঘৌ ॥ 

অক্টমন্কন্ধে চ বলিবাঁক্যে। -অহো প্রণা- 

মায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ প্রপন্নভক্তার্থবিধো 

সমাহিতঃ। যল্লোকপালৈত্তদনুগ্রহোইমরৈ- 
রলব্বপুর্বেবোপসদেহহ্রেহপিতিঃ ॥ অত- 

এব মারায়ণব্যৃহত্তবে । অহো! ভাখ্যমহে 

ভাগ্যমহে! ভাঁগ্যৎ নৃণাসিদৎ 1. যেযাঁং 

হরিপদাঁজাগ্রে শিরো ন্যন্তং যথা তথা ॥ 

কিঞ্চ। নারসিংহে জ্রীাযমোত্তে!। তস্য 
বৈ নারসিংহদা বিষ্শ্ররমিততেজনঃ | 
প্রণামৎ যে প্রকুর্ধবন্তি তেষামপি নমো 
নম ॥ ভবিম্যোত্তরে চ জলধেনুপ্রসঙ্গে । 

বিষ্টোর্দেবজগদ্ধাতুর্জনার্দনজগ্পতেঃ 
প্রণামৎ যে প্রকুর্বস্তি তেষামপি নমে! 
নম ॥ ইত্যাদি | অথ শ্রণামনিত্যতা। 
বৃহম্ারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারন্তে | পকৃ- 

দ্বধা ন নমেদঘজ্ত বিষ্ঞবে শর্শকারিণে। 

শবোপমৎ বিজীনীয়াৎ কদাচিদপি নাল- 

পে? কিঞ্চ। পাচ্ছে বৈশাখমাহাত্বো 
যমত্রান্মণনত্বাদে। পশ্যন্তেো! ভগবদ্বারহ 

নাম শস্তরপরিচ্ছদং | অকৃত্বা ততপ্রণাপাদি 

যান্তি তে নরকৌকমঃ 0 ক ॥ অথ নম- 

ক্কারে নিষিদ্ধানি | বিষুস্ৃতৌ। ॥ জন্ম- 
প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্দ্মমাচরে। 

সর্বহ তগ্রি্ষলৎ যতি একহত্তাভিবাঁদ- 

নাহ ॥ বারাহে। বন্ত্রপ্রারৃতদেহস্ত' যে! 

নরং প্রণমেত মাং। শ্বিত্রী স জায়তে 
মুর্থঃ সপ্তজন্মমি ভামিনি | কিৎ্খন্যত্র 

অস্ত্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সদীপেগর্ভমন্দিরে। 

জপহোমনমক্ষারাম্ন কুর্যাহ কেশবালয়ে ঘ 

প্রণাঁঘঃ 

অপিচ 1 সরুভুমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ ণ 

প্রণমেন্থুহঃ। উ্থায়োথায় কর্তব্তৎ দু- 

বহু প্রণিপাতনৎ ॥ ইতি প্রীহরিভক্ভি- 

বিলাসে ৮ বিলাঁদঃ ॥ নতিবিশেষজ্ত 
যামলে | ত্রিকোণাকারা সর্বত্র নতিঃ 

শক্তেঃ সমীরিতা। দক্ষিণাদ্বায়বীহ গন্বা 

দিশহ তস্থাশ্চ শাম্তবীং॥ ততশ্চ দক্ষিণা 

গত্বা নমক্করস্ত্রিকোণবৎ ॥ ্* | একহস্ত, 
প্রণামনিষেধো বথা । একহন্তপ্রণামশ্চ 

একং বাপি প্রদক্ষিণং | অকালে দর্শনং 

বিষে্গেহন্তি পুণ্যৎ পুরাঁকুতৎ ॥ ইতি 

তন্্রসারঃ॥ *% ॥ কায়িকবাচিকমানসভেদেন 

প্রত্যেকং ব্রিবিধঃ | যথা।. কায়িকো 

বাগ্ভবশ্চৈব মানসক্ত্িবিধঃ স্ৃতঃ ॥ নম- 
স্বারস্ত তত্ববৈরুত্তমাধমমধ্যমঃ | প্রনার্ধয 
পাদে হস্তে চ পতিত্বা দণ্ডব ক্ষিতো। 
জানুভ্যামবনীং গন্বা শিরসা ম্পৃশ্ঠ 
মেদিনীং ॥ ক্রিয়তে যো নমন্ষার উত্ভমঃ ' 

কয়িকস্ত সং? জটনুভ্যৎ ক্ষিভিৎসংপৃষ্ী 
শিরসা স্পৃশ্য মেদিনীৎ ॥ ক্রিয়তে যো 
নমস্কারো মধ্যম: কায়িকত্ত ,সঃ।, পুটা- 
কৃত্য করেন শীর্ষে দবীয়তে যদঘথ! তথ ॥ 

অ. জানুশীর্ষাভ্যাং ক্ষিতিৎ সোহধম 

হা রে যঃ স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাৎ 

ঘটিতীভ্যাৎ নসন্কতিঃ 1 ক্রিয়তে ভক্তি 
যুজৈর্র্বা বাচিকলভূভমঃ শ্ৃতঃ ॥ পৌরা- 
শিকৈবৈদিকৈর্বদা মনৈর্ধা ক্রিয়তে নতিঃ। 
মধ্যমোহসে। নমস্কারো। ভবেস্বাচনিকহ 

সদ! । স্ বাচিকোহিধসো জেয়ো! নন- 

স্কারেযু পুভ্রকৌ ৫ * এ ইনধ্যানিক্- 
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গতৈর্মনোভিন্তিবিধং পুনঃ মননং মানদৎ 
প্রোক্তযুমাধমনধ্যমৎ ॥ ত্রিবিধে চ নম- 

স্কারে কায়িকশ্চোভমঃ শ্মৃতঃ। কায়িকৈত্ত 
নমক্কারৈদেরাস্্যস্তি নিত্যশঃ £ অয়মেব 
নমস্কাবে। দণ্ডাদিপ্রতিপত্তিভিঃ | শ্রণাম 

ইতি বিজ্দেয়ঃ স পূর্ববং প্রতিপাদিতঃ 
ইতি কালিকাপুরাণে ৭০ অধ্যায়ঃ ॥ ₹ 

শুদ্রপুজিতদেবতা প্রণামনিষেধে! যথা । যঃ 
শুদ্রেণাচ্চিতং লিঙগৎ বিষুঃং বা প্রণনেদ্ঃ 

যদি। নিষ্কতিত্তস্ত নাস্ত্যেব প্রীয়শ্চিভাঁ- 

ষুতৈরপি ॥ ইতি কর্ম্মলোচন ॥ 
প্রণাঁঘাঃ (তরি) অসম্মহঃ। অভিলাষবিবজিতঃ 

ইতি মেদিনী॥ সাধুঃ। ইতি ত্রিকাণু- 
শ্রেষঃ ॥ প্রিয়ঃ । ইতি যুস্ঠবোধব্যকিরণহ ॥ 

প্রণথালঃ (পু২)$ জলনিহসরণমার্গঃ | পয়- 
প্রণালী (স্ত্রী) 1 নাল ইতি ভাষ | ইত্য- 

মরহ ॥ 
প্রশিধানৎ (লী) প্রযত্ঃ | সমাধিঃ | প্রবে- 

শনং । ইতি মেদ্বিনী ॥ 

প্রণিধিঃ (পু) চরহ । প্রার্থনহ। ইত্যমরঃ ॥ 
অবধটনহ-।'ইভি ভরতঃ ৪ অনুচরঃ1 ইতি 

দেদিনী ॥ রর 
প্রণিপাহঃ (গুহ) শ্রণতিঃ | ইতি হে 

চন্দ্রঃ ॥ ্ 

শ্রণিহিতং (ভরি) স্থাপিতহ। প্রণ্তং। সমা- 
হিতং। ইতি দেদিনী 

প্রথ্নতৎ (ত্রি) উপপম্পন্নৎ। পাকেন ঈ্প- 

রষাদিসম্পমব্যপ্রনাদি ৷ ইত্যমরভরস্তো। ॥ 

ক্ষিণ্তং ৷ বিহিতহ | প্রবেশিতহ । ইতি 

সেদিন £ কৃতহ ? ইতি হেমচহ্£ £ 

প্রণীতঃ (পু) সংস্কতানলঃ | যজ্ঞে মন্ত্রাদিন! 

হস্কতাঘিঃ | ইত্যমরঃ 
প্রণীতা৷ (স্ত্রী) যজ্রপাত্রবিশেষঃ | ইতি মেদিনী ॥ 

প্রণৃতৎ (ত্র) স্ততহ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রণেয়ঃ (তরি) বশ্ঠঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রততিঃ্্ী)বিস্তৃতিঃ। বন্্ী। ইতি মেদিনী॥ 
প্রততী (ভ্ত্রী) ত্রততী। ইত্যমরটাকায়াং 

রত এ 

প্রতনঃ (তরি) পুরাঁতনঃ| ইত্যঘরঃ | 
প্রতর্কণহ (ক্রী) বিতর্কঃ। তৎপর্য্যায়ঃ। তর্বঃ ২ 

বিতর্কঃ ৩ বৃহঃ ৪ বহঃ ৫ উহং ৬ বিত- 

কর্ণৎ ৭ অধ্যাহারঃ ৮ অধ্যাহরণং ৯ 
উহনং ১০। ইতি শব্খরত্বাবলী 1 

প্রতলৎ ( ক্লী) পাতালভেদঃ1 ইতি মেদিনী ॥ 

প্রতলঃ (পু) বিস্তৃতানুলিপাণিঃ | চপেটঃ। 

ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতানঃ (পু) বিস্তৃতঃ 1 প্রপূর্বতনধাতো 

ধঞ্প্রত্যয়নিষ্পম্নঃ ॥ বাযুরোগবিশেবঃ॥ 
তন্য সংজ্ঞান্তরং অপতানকং | বথা। 

দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংল্ঞাঞ্চ হত! কণ্ঠেম 
কুজতি॥ হি ঘুক্তে নরঃ স্বাস্থ্য যাতি 
মোহ বৃতে পুনঃ | বায়ুনা! দারুণং 

প্রাহুরেকে তদপ্তানকং 7 ইতি নাধব- 

করঃ 

প্রতানিনী ভ্রী) প্রভানবতী। বিস্তৃতলতাদিঃ) 

ইভানরভরতে। 
প্রতাপহ €ুহ) কোষদগুজতেভঃ। কোষে! 

নহ দ্ডো দনঃ তদ্ধেহাহাৎ নৈন্য মি 

₹গঃ ভাভ্যাহ যভেজে] জায়তে সঃ। ইতি 
ভরতহঃ ৪ ভতপর্যযায়ঃ | প্রলক হ । 



: প্রতি ২৫১৬ প্রতিক 

ইত্যমরঃ॥ তাঁপঃ। তেজঃ! ইতি মেদিনী ॥ 
অর্কবৃক্ষঃ 1 ইতি বাঁজনির্ঘন্টঃ ॥ 

প্রভীপনৎ (ক্লী) পীড়নং। ইতি শব্দরত্রাঁ- 

বলী ॥" ০ 

প্রভাগনঃ (পুৎ) নরকবিশেষঃ। ইতি শব্দ- 

রত্বাবলী ॥ ন চকুভ্ভীপাঁকঃ ৷ ইতি ভ্রীভাগ- 

বত ॥ 

প্রতাপসঃ (গুহ ) শুর্াররৃক্ষঃ | ইত্যমর্ঃ ॥ 

প্রতারকঃ (ত্র) বঞ্চক | ধুর্তঃ। যথ।। যো 

যস্য প্রভারকঃ ন তস্যাধ্যাপকঃ। প্রপূর্বব- 
তৃধাতোর্কপ্রত্যয়নিষ্পশ্নঃ ॥ 

প্রতারণৎ (ক্লী) গ্রতারণা। তৎপর্ধ্যায়ঃ। 

বঞ্চনহ ২ ব্যলীকৎ ৩ অভিসন্ধানৎ ৪ । 
ইতি হেগচন্দ্রঃ ॥ 

প্রতারণা (ভ্ত্রী) বঞ্চন! | যথ|। যদীচ্ছসি বশী- 

কর্তৎ জগদেকেন কর্ণ । উপাস্যতাং 
কলে। কল্পলতা! দেবী প্রতারণা ॥ ইত্যু- 
টিঃ ॥ 

প্রতাবিতঃ (ত্রি) কৃতপ্রতারণঃ | তৎপর্ধ্যাযঃ 

ব্যংসিত ২। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

শুতি ব্য বিংশত্যুপসর্গান্তর্গতপঞ্চদশোপসর্গঠ। 

বোপদেবেনাস্য গিসহজ্ঞা কৃতা। অন্তার্থাঃ। 

প্রতিনিধিঃ ৷ মুখ্যসদৃশ: | বণ! প্রদ্যনঃ 
কেশবাৎ প্রতি ॥ বীপ্ন!। ব্যাপ্ুনিচ্ছা । 

বথা! বৃক্ষৎ বৃক্ষৎ প্রতিসিঞ্তি ॥ লঙ্গণহ। 

চিহ্ৎ | যথা বৃক্ষৎ প্রতি বিদ্যোততে 

বিদ্যুৎ ॥ ইথভ্ৃভাখ্যানং। কথঞ্চিৎ প্রকার- 

সাপন্নৎ ইতথন্তৃতৎ তল্তাখ্যানহ। যথা সাধু 
বিপ্রো মতরৎ প্রতি ॥ ভাগঠ। স্বীক্রিয়- 

মাণোহহশহ 7 যথা হরৎ প্রতি হলাহলহ £ 

প্রতিদানং | গৃহীতস্ত গ্রতিদানং! থা 

ভক্তেঃ প্রত্যদ্বতৎ শস্তোঃ । তিলেভ্যঃ 

অতি মাধান্ বচ্ছতি। তিলান্ গৃহীত! 
মাযান্ দদাতীত্যর্থঃ | স্তেঁকং। অল্পং। 

যথা । শাকপ্রতি সুপগ্রতি । ক্ষেপঃ | 

নিশ্চয়ঃ | ইত্যমরভরতমেদিনীকারাঃ ॥ 

ব্যাবৃদ্ভিঃ। প্রশত্তিঃ | বিরোধঃ | সমাধিঃ। 

ইতি সুগ্ধবোধটাকায়াং ছ্র্গাদানঃ॥ আভি- 

নৃখ্যৎ | স্বভাঁবঃ। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 
গ্রতিকঃ (ভ্রি) কার্ধাপণিকঃ। কার্ধাপথেন 

ক্রীতঃ। যথা । কার্ষাপণাটিঠন্ বক্তব্যঃ 

গ্রতিরাদেশশ্চ ব। ইতি মিদ্ধান্তকৌমুদী॥ 
গ্রতিকন্ত্দ [ন্]. (কী) প্রদাধনং। বেশং। 

ইত্যমরঃ ॥ 
প্রতিকাযঃ (পুং) শরব্যং। প্রতিন্ধপরূং | 

ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রতিকারঃ (পু ) প্রতীকারং। ইতি শব্দরত্তাঁ 
বলী॥ 

গ্রতিকাশঃ ( ভ্রি) প্রতীকাশঃ| ইত্যমর- 
টাকায়াং ভানুদীক্ষিতঃ ॥ 

গ্রতিকাস (তরি) প্রতীকাশঃ"। 

টাকায়াৎ রমানাথঃ ॥ 

গ্রতিকূপঃ (পু ) পরিখা ॥ ইতি হারাবলী 
প্রতিকূল (ভরি ) অননুকূলং। বিপক্ষঃ। তত" 

পর্ধ্যায়ঃ। প্রসব্যহ ২ অ্পসব্যৎ৩ অপষ্ঠি ৪। 
প্রতীপহ্ | ইত্যনরঃ | 

প্রতিক্কতিঃ ত্ী ) প্রতিস1। ইত্যমরঃ॥ প্রতি- 

নিধিঃ 1 প্রতিকারঃ | ইতি মেদিনী 

প্রতিকৃষ্উৎ তি) গঞ্হ | ছ্বিরাবৃত্যাকর্ষিতিহ | 

ইতি সেদিনী ॥ 

ইত্যনর- 



॥ 
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শ্রতিগতং (লী) পক্ষিগতিবিশেষ:  বথা। 

শ্বতাগতগ্রতিগতসম্পতাদ্যাশ্চ পক্ষিণাৎ ৷ 

গতিভেদাঃ পক্ষিগৃহং কুলায়ে। নীভু- 
মন্ত্রিষাৎ ॥ ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রতিগ্রহঃ (গুহ) স্বীকরণং | দৈন্যপৃষ্ঠং 
পতদৃগ্রহঃ। দ্বিজেভ্যো বিধিবদ্দেয়ং। তদ্- 

শ্হঃ। গ্রহভেদঃ। ইতি মেদিনী ॥ ক] 
ত্রাহ্মণন্তার্থঃ এ্রতিশ্রহার্জিতঃ | যখ]। 
প্রতিগ্রহার্জিতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে শন্্র- 

নির্জিতাঃ ! বৈশ্যে- স্যায়ার্জিতা্চার্থাঃ 

শুদ্দে শুশ্রঘয়ার্জিতাঃ ] ক ॥ অযাচিত- 

প্রতিগ্রহে দোষাঁভাবে যখ।। অবাচিতোপ- 
পন্নে তু নান্তি দোনঃ প্রতিগ্রহে। অস্বতং 

তং বিছুর্দেবাস্তস্মান্ন্নৈব নিণুদে ] ক 
গুরুভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীযুরর্চিষ্যন্ দেবতা- 

তিথীন্। সর্ধবতঃ গ্রতিগৃহ্রীয়াৎ ন তৃতৃপ্যেৎ 
স্বযৎ ততঃ ॥ সাধুতঃ প্রতিগৃহ্থীয়াদথব? 

সাধুনা ছ্বিজঃ | গুণবানল্পদোষশ্চ নির্ুণো 
হি নিমজ্জতি ॥ এবং তক্ষরবৃত্যা। বা! কৃত 

ভরণমান্মনঃ-1 কুর্ধ্যাদিশুদ্ধিৎ পরতঃ 

প্রায়স্চিতং দ্বিজোতমঃ ॥ ইতি গারুড়ে 
২১৫ অধ্যায়ঃ এক ॥ তীর্ঘে প্রতিশ্রহ- 

নিষেধো যথা । হবপ্মিথ যুক্তাত্মা তখৈ- 
বান্যৎ প্রতিগ্রহহ | স্থকার্যে পিতৃার্ধের 

ঘা দেবতাভ্যর্চনেহপি বা হ নিশ্ষলং তস্য 

তণভীর্ঘহ যাঁবতদ্ধলমশ্তে । অতন্তীর্ঘে ন 
গৃহীয়াৎ, পুণ্যেবায়তনেযু চ £ ইতি 
কৌন্ছে, ৩৩ অধ্যায় হ ০ রাজাদিতঃ 
প্রতিগ্রহমিহেধো! যথখ1। ম রাজ: প্রতি 

গৃছ্ায়াম বডি 1 ন্ চাশ্ুস্তা- 
৯২১ 

দশক্তস্চ নিন্দিতান্ বর্জয়েদ্বুধঃ 7 ইতি 

কৌর্স্বে উপবিভাগে ১৫ অধ্যায়ঃ [ * 
বিদ্যারহিতস্ত প্রতিগ্রহনিষেধো যথা! 

হেম ভুমিং তিলান্ গাশ্চ অবিদ্বানাদদাতি 

যঃ। ভন্মীভবতি সোহহায় দাতুং-সা- 

বিচ্ষলঞ্চ তৎ ॥ তল্মাদবিদান্নাদদ্যাদল্লশো- 

হুপি প্রতিগ্রহং ৷ বিষমন্ত্রীপরিজ্ঞানী বিষে 

াল্পেন নশ্টতি ॥ ₹ 1 গহিতিপ্রতিগ্রহাদি 
হথা। হস্তিকৃষ্ণাজিনাদ্যাস্ত গর্হিতা যে 

প্রতিগ্রহাঃ। বিপ্রাস্তান্ন গৃহীয়ুগৃহিত্তস্ত 
পতন্তি তে॥ কৃষ্ণাজিনপ্রতিগ্রাহী হয়ানাং 

ুক্রবিক্রয়ী। নবশ্রাদ্ধন্ত ভোক্তা চ ন ভূয় 

পুরুষে! ভবেহু ॥ * ॥ আপদ গর্হিত প্রতি- 
গ্রহকর্তব্যতা যথ|। প্রোক্তপ্রতিগ্রহাভাবে 

প্রোক্তায়াং বৃহদাপদি। বিপ্রোইশ্নন্ প্রতি- 
গৃহন্ঝ। যতস্ততোহপি নাঘভাক্॥ গর্ধ্বাদি- 

পোষ্যেবর্গর্ং দেবাদার্ঘঞ সর্ববশ:। প্রত্যাঁ 

দদ্যাদ্দিজো যন্ত ভূত্যর্থসাতমনাপি চ এ 
দধিক্ষীরাজ্যমাংসানি গদ্ধপু্পাদ্দুদৎস্যত 

কান । শব্যাশনাষনং শাকং প্রত্যাখ্যেয়ৎ 

ন্ কর্হিচিৎ অপি ছুষ্কতকর্াভাঃ মা 

দদ্যাঁদযাচিতং 1 পতিতেভ্যন্তথাঘেভ্যঃ 

প্রতিগ্রাহমসংশয়হ ॥ € ৪ প্রতিগ্রহীতুং 

শক্তন্থ তত্যাগে স্র্গে। যথা । শক্ভঃ প্রতি; 

গ্রহীতুহ যো বেদৃততঃ হসহযতঃ। লভ্য- 

মানৎ ন গৃহাতি স্ব্ন্তস্য সৃদিশ্চিতং )5৫ 
প্রতিগ্রহহ্থণহ বাপি যাচিতহ যোন বচ্ছতি। 

ভৎকোটিগুণিতশ্রস্তো .. তো দাসহ- 

স্বচ্ছতি ৪ %৪ দাতা চ ন স্বরেদ্থানং 

প্রতিগ্রাহী ন বাচতে! তাবুজে। নরক 
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যাঁতৌ৷ দাতা চৈব প্রতিশ্রহী ॥ % ॥ বদন্তি 

কবয়ঃ কেচিদ্দানপ্রতিশ্রহৌ প্রতি | 

প্রত্যক্ষং লিঙ্গ মেবেহ দাতৃযাচকয়োর্বলং ॥ 

দাত্হস্তো ভবেদৃ্ধমধস্তিষ্ঠেৎ প্রতিগ্রহী। 
যদ্দানৎ প্রতিগৃহ্থীয়াৎ গ্রতিগ্রাহী ব্রজ- 
ত্যধঃ॥%1 প্রতিগ্রহপ্রকারো যথা 1 'ভূমেঃ 

প্রতিগ্রহৎ কুর্ধ্যানুমিং কৃত প্রদক্ষিণং ৷ 

কবে গৃহ তথা কন্যাং দাসদাসেযা তথা 

দ্বিজাঁঃ॥ করং হি হৃদি বিশ্যস্য ধর্ধোযা 
জেয়ঃ গ্রতিশ্রহঃ॥ আরুহা চ গজফ্যোক্তঃ 

কর্ণে চাশ্বস্য কীন্ভিতঃ ॥ তথ। চৈকশকা- 
নাঞ্চ সর্বেষানবিশেষতহ ॥ প্রতিগৃহ্াত 

, গা শুঙ্গে পুচ্ছে কুষগজিনং তথা ॥ 

আরণ্যাঃ পশবঃ সর্ষে শ্রান্থাঃ পুচ্ছে 

বিচক্ষৈঃ। প্রতি গ্রহমথোষ্টরম্য আকুহোৰ 
তু পাছুকে। ঈশায়ান্ত রথে গ্রাহ্থশ্ছত্রে 
দণ্ড ধারয়েৎ | ভ্রুমাণামথ সর্বরেষাং । 

মূলে স্তন্তকরে! ভবেশু। আয়ুধানি সমা- 

দাষ তথা ভূষ্য বিভূমণং | ধর্্মধ্রজে। 

তথ। স্সৃনটু প্রবিশ্য চ তথা গৃহহ ॥ নব 

তীধ্য তু সর্বাণি জলম্থানামি চৈব হি। 

উপবিশ্য চ শব্যাযাং স্পর্শয়িহা করেণ 

বা | ভ্ব্যাপ্যন্যান্যথাদায সৃষ্ট বা 

ত্রাহ্মণহ পঠেহ। কন্যাদানে ন ভু পঠে- 

ছুব্যাণি চ পৃধক্ পৃথনূ। শ্রভিশহা দ্বিজ- 

জে তত্বান্তর্ভবন্তি তে ছ ড্ব্যাণামপ 

অর্জেধাহ ভ্ব্যমহশ্রয়পাতরং 1 বায়ে 

-** জলমাদায় করেণ চ প্রতিগ্রহহ £ শরতি- 

শহস্য যো ধর্টহ ন জানাতি ছিছে 

বিবিং। স ভ্ব্যক্তৈন্যবংহুক্ডো নরকহ 

প্রতিপদযতে |. অথাপি হি প্রবন্ষ্যানি 
বিধিং সর্ধ্বং বিশেষণাৎ 1 % ] বাজি- 

প্রদানেন প্রতিগ্রহথে ব দাতৃগ্রহীত্রোরপি 

যেন পুণ্যং | শবর্গং প্রজাযেত শুণুধ- 
মেতৎ গৃহীতয়োশ্চ বিধিবদ্দিজেন্দর | কুষ্যা- 

দসৌ পঞ্চদিনানি পুর্ববং পঞ্চোপচারৈধুত- 
বিষুপুজাৎ | কুগ্সাগুসন্ৈদ্তিদুপ্ধহোমং 

যদ্গ্রাম ইত্যাদি মরুত্বতীয়ৎ | সোঁঙ্কার 

পুর্ব্বাদিভিবন্থিতং তং প্রত্যেকমঞ্টো জু্- 
যাদ্দিজেন্্র: | সূষ্যেণ মন্ত্রেণ চ তদ্ধদর্ট 
বষ্ট্যা প্রযুক্তং ভ্রিশতং জুহোতি ॥ কুরধ্যাচ্চ 
গায়ভ্রিরপং সহস্রৎ পশ্চাৎ প্রগৃঘৃং তুরগহ 

ছিজাগ্র্যঃ | তদন্থাত্মানময়ৎ নয়েদি 

দাতাপি চৈতদ্ত্রতমাবিদধ্যাৎ ॥ দ্বিজাগ্র্য- 

বহু প্রাক্তনপাপশুদ্বৈ দাবপ্যমু সূর্য 
জনং লভেতাং। ইতি বৃহত্পারাশগে 

81৮ অধ্যায়ঃ 1 0 আপিচ। বিখুঃধন্দো। 

তরে । বীজানাৎ ঘুষ্টিনাদায় র্ান্তাদায় 
সর্ববতঃ। বনস্রং দশাতুমাদদ্যাৎ পর্দায় 

তথ। পুনঃ 9) আরুহোপানহো। চৈব যান, 
মারুছ পাদুকে। প্রগিগ্রহাতা সানিত্রাহ 

সর্বত্রৈব প্রকীর্ভয়েৎ ॥ ততস্ত নার্ধহ 

জ্রব্যেণ তশ্ত জব্যস্থা দৈবতহ 1 মলাপয়ে 

সতত পশ্চাহ কামন্্হ্য! প্রতিত্রহহ | 

নিপিহ দর্িনণে ভাহা বন কুর্ধ্যাহ প্রতিত 

ওুহহ 1 দাতা আহ তরহ্যেষ ন্নাভ্খাং 

খ্যনৌ ছিঃ £ ভ্রজপুরাণে | ত্রাণ প্রতি 

গৃহীরাত হৃস্যর্থহ সাধুতস্তথন অন্যশ্রদপি 

মাহতচতিললৌহ্যাহস্ড য্ভদেহ ৮ ভধগাত 
2৪ রত 2 তত শু ছিনভিলভ্রাহী ন হুয়া পুজখো হবেছ । 



প্রতিগ্র প্রতিঘূৎ 
* শয্যলিঙ্কারবন্ত্রাদি প্রতিগৃহ- স্বৃস্ত চ॥ 

নরকাম্ন নিবর্তন্তে ধেনুৎ ভিলময়ীংতথ| 1 

তথা। 'ত্রন্দহত্যা হরাপানমপি স্তেয়ং 

তরিষ্যতি। আভুরাদ্যদ্ণৃহীতস্ত তৎ কখং 

বৈ তরিষ্যতি॥ এতদাদিজব্যদানং প্রতি- 
গ্রহীতুর্দোষজনকহ ,॥ % ॥ এতদনিচ্ছবে 

. বিদ্যাদিবহিতত্কেনাসমর্থায চ' দাতুরপি 

দোঁধজনকমাহ দক্ষঃ। ন কেবলং হি 

তদযাঁতি শেষমস্থ্য চ নশ্যতি। তদ্দত- 

দ্রব্যৎ। অতএব যাজ্ঞবন্থ্যঃ | বিদ্যা 

তপোতভ্যাহ হীনেন ন তু প্রাঃ প্রতিগ্রহঃ। 

গুহুন প্রদাতারমধো নয়তাত্ানমেব চ॥ 

অধো নরকছ | ক 1 এতদ্দানপ্রতিগ্রহো- 

ভরৎউক্ততপোজপাদিভিরা ত্মতরণক্ষমায় 
স্বেচ্ছয়! প্রতিগৃহ্ূতে দানং ন দোষায় 
ইত্যাহ বিঃ । এতানি প্রতিগৃহ্রাতি 
স্বেচ্য়াভধিতো ন তু। ভট্রৈ দানে ন 
দেোষোহস্তি যন্ত্াতানক্ত তারয়ে ঘ তারণ- 

প্রকাবমাহ হারীতঃ | মণিবাবোগবাদীনাং 

প্রতিগ্রহে সাবিত্র্ক্টমহত্রং জপেহ ] ক এ 

দেবলঃ। প্রতিগ্রহৎ সমর্থো হি হৃহা। 

বিপ্রো যথীবিধি| নিন্তারয়তি দাঁতার 

মাত্সানঞ্চ স্বতেজস! &. ক্কান্দে | বেদাঙ্গু 

পারণে। বিপ্রো যদি বুর্ধযাৎ প্রতিগ্রহং 

ন স্ পাপেন লিপ্যেত পন্মপত্রদিবা 

ভুল] ॥ ক ও অহাভীরতে | তীর্থে ন প্রতি 

শৃর়ীয়াৎ পুখ্যেষাতনেযুচ। নিমিবেছু চ 
সর্কোধু ন প্রদত্ত ভবেহ্গরহ 8 5 ৪ শ্রতি- 

গ্রহসমর্থন্য তদকরণে ফলাহিক্যহ যথা? 

যাজ্বন্কাং। প্রতিগ্রহদদর্ধো। হি নাদছে 

যঃ প্রতিগ্রহং। যে লোকা দানশ্রলানাং 

স তানাপ্োতি পুফলান্ £ & ॥ অপবাদ- 
মাহ স এব। কুশাঃ শাকং পয়ো তস্য! 

গন্ধাঃ পুষ্পৎ দধি ক্ষিতিঃ। মাংসং শয্যা 

সনহ ধানাঁঃ প্রত্যাখ্যেয়, ন বারি চর 

» অন্চ্চ। শয্যা গৃহান্ কুশান্  গন্ধানপঃ 

পুজ্গং মধীন্দধি | মতস্যান্ ধানাঃ পয়ো 

মাংসং শাকপ্চেব ন নিরুর্দেত 7 মদীদ্ 
বিষাদিনিবারকান্। এধোদকং ফলং খুল- 
মন্নমভ্য্ৃতঞ্চ বশ 1 অভ্যু্ৃতৎ অভ্যর্থা- 

দতং। সর্ধবতঃ প্রতিগৃত্থীয়াৎ মধ্বখোভয়- 

দক্ষিণা ॥%॥ কিষিতি ন প্রত্যাখোয়- 

মিত্যাহ মনুঃ 1 অযাচিতাহতং খাহমপি 

ছুদ্ধতকর্্মণঃ | অন্যত্র কুলটাষগুপতি- 

তেভ্যন্তথা ছ্বিষঃ ॥%॥ প্রতিগ্রহমাত্রে 

প্রয়োগসারে। প্রতিখ্রহং ন গৃহ্ীয়াদাত্ব- 

ভোগবিধিৎসয়া ॥ দেবতাতিথিপৃার্থং 

বস্রাদ্বনমূপার্জজযেহ ॥ অঙগিরা:। কুটুম্বার্থে 
দি্ঃশৃদ্রা প্রতিগৃহীত ঘাচিতৎ। ক্রতর্থ 

মাক্সনে চৈব ন হি যাচেত কহিচিশ 0 ক ॥ 

য্জার্থং যাচনে নিল্ামাহ যাজ্ববন্কাঃ | .. 
চাগ্ডালে! ভাঁয়তে যত্রেকরণাচ্ছুত্রেতিশ্ি- 

তাহ। ইতি শুদ্ভিতত্বং £ 

প্রতিগ্রাহঃ গুহ) পতদ্গ্রহঃ। ইত্যনরঃ » 
প্রতিগ্রহণপ্ £ 

প্রতিঘঃ (পুহ) ক্রোধ | ইত্যমরঃ ৪ প্রতি 

ঘাতঃ। ইতি মেদিনী ॥ বুক! ইতি শব্দ- 
রাহাবলী £ 

প্রতিখাতলহ (কী) মানগত ইতামরও 

প্রতিস্থং (ক্লী) অঙ্গহ | ইতি শব্দ্রিকা ই 
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প্রতিচ্ছন্দ: [স্] (ব্লী) প্রতিন্ূপং । ইতি 

ভ্রিকাগুশেষঃ 
প্রতিচ্ছায়৷ (ত্ত্রী) প্রতিকূতিঃ | শুর্ভিসদৃশ- 

, সচ্ছিলাদিনির্দিতপ্রতিবূপৎ 1 ইত্যমর- 
ভরতৌ॥ 

প্রতিজজ্ঘা (ত্ত্রী) অগ্রজঙ্বা। ইতি হ্ম- 
চন্দ্রঃ & 

প্রতিজল্পঃ পুং) বাঁক্যবিশেষঃ | ধথ1। ছুত্ত্যজ- 

দন্দ্ভাবেইম্মিন্ প্রাপ্ডিারত্যনুদ্ধতং 
দুতসম্মাননেনোক্ত যন্ত্র স প্রতিজল্পক£ ॥ 
ইত্যজ্লনীলমণিঃ ॥ 

গুতিজাগ্রঃ (পুই) প্রত্যবেক্ষণখ। ততৎপর্যায়ঃ। 
অবেক্ষা ২। ইতামরঃ॥ জাগরপ্রতিনিধিঃ 

প্রতিজাগরঃ। দ্ধে গৃহমবেক্ষস্ব ইত্যাদি- 
নিয়োগস্ত ইতি রায়ফুকুটঃ £ 

প্রতিজিহ্বা (ক্্রী) তালুমূলদ্থক্ুদ্রুজিহা। | আল্- 
জিব ইতি ভাষা। তৎপর্ধযায়ঃ | প্রতি- 

জিহ্বিক! ২ মাধবী ও র্মন্কাকুং ৪ অলি- 
জিহ্রিক! ৫। ইতি শব্দরত্বীবলী ॥ 

প্রতিজিদ্বিক। (স্ত্রী) প্রতিজিহবা । ইতি 

প্র ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

প্রতি! (স্ত্রী) কর্তব্যত্বপ্রকারক্রানানুকুল- 
ব্যাপারঃ। ইত্যন্ুনিতিগাদাধরী ] সাধ্য 
নির্দেশ ৮ ইতি, গোতমদৃত্রৎ ৪ আধ্যাং 
ভিধাঘ়িক! বাহু । ইতি ব্যবহারতত্বং 
তশুপর্ধযায়ত। আহ » শ্রতিজ্ঞানছ ৩ অঙগী- 

কারঃ ৪ প্রতিশ্রবঃ ৫ ও ৬ সমাধি ৭ 

সন্থ্িৎপ 'লাগুঃ৯ আশ্রবহ ১০ মমশ্রবহ ১১ 

নিয়নহ ১২ অহ্যপথমহ ১৩ হাড়হ ১৪ 

বহু: ১৫। ইতি শব্দরহাবলী হ সহ্য ১৬ 

সুরঃ ১৭ সংশ্রাবঃ ১৮ উর্ররীকারঃ ১৯ 

_ শ্রবঃ২০।ইতি জটাধরঃ | ক ॥ প্রতিজ্ঞা" 
রোধো ন বর্তব্যঃ | যথা । তুয়ান্ত দৈত্যাধি- 

শতে বাচ্যৎ সাম যতে। ফলং। প্রতিজ্ঞ! 
নাবরোদ্ধব্াা স্বল্লকেহপি চ বস্তনি ॥ 

ইতাগ্নিপুরাণং ॥ 

প্রতিজঞাতৎ (তরি) অন্গীকৃতং | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রতিজ্ঞানং (ক্রী) প্রতিজ্ঞা । ইত্যমরঃ ॥ 
প্রতিজ্ঞেয়ঃ ( পুং ) স্তুতিপাঠকঃ ! ইতি ভূরি- 

প্রয়োগঃ ॥ প্রতিজ্ঞীতব্যে ত্রি॥ 

প্রতিত!লঃ (পুং) তালবিশেষঃ (যথ। | কান্তারঃ 
সমরাখ্যশ্চ বৈরুষ্ঠো বান্ছিতস্তথ।। কথিতাঃ' 
শহ্করেণেব চতবারঃ প্রতিতালকাঃ & 

কান্তারে! যথা। কাস্ত/রঃ প্রতিতালত্ত 
চন্দ্রজরীড়ে ভ্রুতদ্বয়ং | দশাশ্ষরগদে নাঁয়ং 

শঙ্গারে বর্ততে রমে [১1 মমরাখ্যে। 
যথা। লঘুক্রুতে। লঘুশ্চান্তে নূপতাল উদ! 

হৃতং £ রুজ্ুসংখ্যক্ষরপদং মনরে বীরকে 

রসে ৪২৪ বৈকুণ্ো যথ|]। র্তরয়ন্ত 
বৈকুষ্টে প্রতিতালে সমীরিতঃ। অর্কনংখ্যা- 
ক্ষরৈঃ পাদে! হানতে ভ্রিপুটতালকে ॥ ৩ ॥ 
বাঞ্ছিতো ঘথ] | বাঞ্ধিতস্ৃতীয়ে তালে 

লঘুরেকো ক্রতস্তথা | ত্রয়োদশাক্ষরৈ- 
খুঁজে? রদেহছুতে প্রকীর্ভিতঃ ॥ ৪ £ ইতি 
সঙ্গীতদামোদরঃ ॥ 

প্রতিভালী (জ্রী) তালকোধবাটিনঘন্্রহ | ঢাবি 

ইতি ভাষা । ইতি হেমচত্ঃ £ 
শ্রতিগানহ (হী) বিনিঙয়ঃ 1 ছস্পিণিহ 

ইত্যমরঃ £ 

পতিদারণহ ভর) যুক্ত ইতি শন্দুনালা £ 
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প্রতিদিনং (ক্রী) প্রত্যহৎ । দিনং ছিনৎ 

প্রতি যথা । ততঃ প্রতিদিনৎ বেলা 

বদ্ধতে ব্রিপলাজ্িকা। ইতি সতকৃত্য- 

যুক্তাবলী ॥ 

প্রতিদিব! [ন্] (পুং ) সূর্য্য: ইতি ত্রিকাগু- 
শেষঃ ॥ প্রতিদিনঞ্চ ॥ 

প্রতিদীবা [ন্] (পু) পূর্য্ঃ। ইতি শব 
রত্রাবলী ॥ 

প্রতিদেয়ং (তরি) জ্রীতদ্রব্যস্থয দুজ্রতবুদ্ধ্যা 

পরাবৃত্য দানং। যথা। ক্রৌত্বা মূল্যেন 

যঃ পণ্যং ছুক্রীতং মন্থাতে ত্রয়ী। বিক্রেতঃ 

প্রতিদেয়্ত্ন্মি্নেবাহ্যবিক্ষতং £ ইতি 
মিতাক্ষরা ॥ 

শ্রতিধ্বনিঃ ( পুহ ) প্রতিনাদঃ | গুম্রন্ ইতি 
ভাষা । তংপর্ধযায়ঃ| প্রতিশব্দঃ ২ প্রতি- 

শ্রুৎ ৩ প্রতিধ্বানং ৪। ইতি শবদরত্বা- 
বলী॥ 

প্রতিধ্বানং (ক্লী) প্রতিধ্বনি ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতিনপ্ত [1 (পুহ ) প্রপৌত্রঃ। ইতি হেল 

চক্দহ ও 

প্রতিনবৎ (ভি) সুতনং | ইতি জটাধরঃ॥ 
প্রতিনিধিঃ € পু ) প্রতিমা । ইত্যমরঃ 

মুখ্যসদৃশঃ । তম্য বিবেচনহং যথা। 

অত্যন্তাসানর্ধ্েধু ক্ষন্দপুরাপহ |. পুভ্তৎ 
ধা বিনয়োগপেতং ভগিনীত ভ্রাতরং তথা। 

অধামভাব ' এবানাৎ ভ্রা্মণৎং বিনি- 

7 যোজয়েহ ॥ খরুড়পুরাণে । ভার্ধ্যা ভর্তৃ- 

ব্রত বুর্যযাৎ ভাধ্যায়াশ্চ পতিভ্খা | 
আসাঙর্ধে তয়েল্ঞালাহ ভুভভঙ্গে। ন 

কায়তে ॥ বরাহপুরাণে ! পিহমাহৃপতি- 

১২২ 

ভ্রাতৃ্বস্রররবাদিভূহুজাৎ 1 অদৃষ্টার্থ- 
যুপোষিত্বা স্বয়ঞ্চ ফলভাগৃভবেৎ ॥ অব্রৈ 

বিষষে কাত্যায়নঃ | দক্ষিণা নাত্র কর্তব্য 

শু্ষা বিহিতা চ যা! ক্ষ। ননু প্রতি- 

নিখো। মমেহ শর্াদ্যনমন্তর্থফলংকুত্রা- 
স্বেতি চেহ প্রধান এব! তথা চ শারীরিক- 

ভাষ্যে শ্রগতিঃ | যাঁং.বৈ কাঁঞ্চনঘজখ্ত্বিজ 

আশিষমাশাসতে যজমানায়ৈব তামা- 
শাদতে ইতি হোবাচ ইতি । ব্রাক্গণ- 
সর্ববস্থে তু যজমানায়েত্যাদৌ যজমানসোৈব 

সেতি পাঠে বিশেষঃ। তথা চ নরলায়াং 

সৃত্রং। যা বৈ কাঞ্চনযজ্ঞখত্িগাশিষ- 

মাশান্তে সা যজমানস্যৈবেতি | খাত্িগ্ 

যজগানপদে প্রতিনিধিপ্রধানপরে আকা- 

জিকিতত্বাদিতি। অতএব প্রতিনিধিপুজা- 
দিনাপ্যায়ান্ত নঃ পিতর ইত্যাদিব- 

দনূহ এব পঠ্যতে বাক্যস্য কাল্পনিকত্বা- 

তত্র ন তথেতি ॥%॥ অত্র প্রতিনিধি- 

প্রসঙেন শ্ৃত্যনুসারাহ কিঞিলিখাতে । 

কালসীধবীজে ) কাচস্যে গুভিনিধিনধি 

নিত্যনৈমিত্তিকে হি মঃ] কাম্োযুপক্রমা- 
দুর্ঘমন্যে প্রতিনিধিং বিছুঃ ॥ অস্যার্ন্ 
মাধবাচার্যেণাভিহিতঃ। যথা নিত্যনৈনি- 

তিকহ প্রহিনিধিনাপুপেক্রন্য কারয়েত। 

কামাস্ত স্সামধ্যহ পরীক্ষয সবয়মেব উপ- 

জন্য কুষ্যাৎ। অসামখ্যে ছু উপক্রমা 
দুদ্ধৎ শ্রতিনিধিনাপি তহকারয়েহা এহচ্চ 

কাম্য শ্রোতপরহ |. কাঙ্ম্মার্ন্ক অল 

ছারাপাপজন্য বুর্যাহ | তথা চ পরার 

ভাষ্য শাহাহিপঃ 1 শভ্রোতহ বঙ্ছ স্বয়ং 
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কুর্্যাদন্যোইপি স্মার্ভমাচরেৎ। অশক্তোী 

আআৌতসপ্যন্যঃ  কৃর্ধযাদাচারমন্ততঃ  ॥ 
অন্ততঃ উপক্রমাৎ পরতঃ1 অন্যথ! নিত্য- 

. নৈমিভিকমাত্রপরত্বে শ্রোতন্রার্তভেদে- 

নোপাদানৎ ব্যর্থং স্যাভয়োরবিশেধাদেব 

প্রতিনিধিলাভ[ৎ। অভএব ভারতপাঠাদে৷ 
তথা সমাচারঃ ॥ ক্ষ ॥ স্বৃত্যর্থসারে । 

নাভাবস্য প্রতিনিধিরভাবান্তরমিষ্যতে | 

সজাতীয়মপ্যভাবান্তরমভাবস্ত প্রতিনিধি 

নেষ্যতে। ভাবস্ত কদাচিৎ। যথোপ- 
বানাদে। ব্রাঙ্মণভোজন[দি। নাপি প্রতি- 

নিধাতব্যৎ নিষিদ্ধং বস্ত কুত্রচিৎ | শ্রোত্রি- 

যাণামভোজাঞ যদ্দ্রব্যং তদশেষতঃ। 

শাহ্হ প্রতিনিধিত্বেন হোনকার্য্ে ন কুত্র 

চিৎ ॥ দ্রব্যৎ বৈকল্পিকৎ কিবি দ্ত্র সহ 
লিতৎ ভবে । তদলাভে সদৃগ্গ্রাহথৎ ন 
তু বৈকল্লিকান্তরৎ ॥ উপান্তে তু প্রতি- 
নিধে। দুখ্যার্থো লভাতে ঘদি। তত্র ঘুখ্য- 
মন্থাদৃঘ্য গৌচেলৈহ সমাপন্েস ৪ সং্কীণ ) 
বাখাসযোখ্যোহপি মুখা এব হি গুহতে ॥ 

ন তু সংক্কারমোগোযাহন্যে। গৃহতে প্রতি 

পক ৪. মুখ্য কাখ্যামনর্ণে ভু লে ) 
ইপ্যেতস্থা নাদরঃ। প্রতিনপমুপালয় শক্ত 

মেবোপধুজ্যতে £ কাতে সপৈস্তঘা পণৈঃ 
্মীরৈঃপু্পৈঃফলৈস্তথা। শছ্ছৈ রস মহ 
শাহহ অর্ববালাছে পুহহ রহ হনোণাস্ 

ভহবদৃহ্রানযমাবশ্যানামরপাজহ । ঘবাছে 
তু ০ 
শে 

- একে! বিদায়তে £ ওসদানাদঙোছে 

প্রযুজ্যতে॥ তৈলাভাবে গ্রহীতব্যং তৈলজং 
ভিলসম্ভবং । তৈলজং তিলসন্তবং তৈল- 
ভূষ্টতিলপিষ্ং | তদভাবে তু সন্সেহৎ 
কৌন্বস্তৎ অর্ধপোদ্তবহ ॥ বৃক্ষমেহোহথ 

বা গ্রাহত পুর্ববাভাবে পরঃ পরঃ ৷ তদভাবে 

গবাদীনাং ক্রমাৎ ক্ষীরৎ বিধীয়তে ॥ তদ- 

লাভে দধি গ্রাহনলাভে তিল ইয্যতে। ঘত্র 

মুখ্য দধি ক্ষীরং তত্রাপি তদলাভতঃ ॥ 

অজাদেঃ ক্ষীরদধ্যাদি তদলাভে ভু 

গোঘ্তহ | যুখ্যামম্োহথবা শ্রাহ্যঃ কার্য 

বারণসন্ততে ॥ অতএব ঘ্বতাভাবে পূর্ব 

দধি ততঃ পয়ঃ। তথ|। সর্ধাত্র গৌণ" 
কালেষু কর্মচোদিতমচরেহ । প্রায়শ্চিত্ত 

বাহৃতিভিহ্ত্বা কর্ম মমচরেৎ ॥ মাৎস্ছে। 
গ্বততৎ ন শভ্যতে যত্র শুঘক্ষীয়েণ হোম- 

য়েহ। ক্ষীরহ্ত চ দধি জ্ঞেয়ং ধুলশ্চ 

ওড়ে! ভবেহু & আঘুর্বেদেইপি। মধু যত্্ 

ন বিদ্যেত তত্র জীর্শগুড়েো ভবেহ ৪ পৈটা- 

নি, কাগুদুলপর্ণপু্পকজেপ্রবোহরমপন্ধত 

দীনাহ সাহৃহ্যেন প্রতিনিধিহ কুধাাহ। মক্া- 

লাভে যবঃ প্রতিনিধির্ভবতি 1 কাণ্ডহ নালহ 

শ্ররোহোহগুরঃ | অর্দালাছে নব ইতি 
কলার ৪ অবয়ব ইতি মারাহঘোপা 

ধ্যাহাঃহ শান্তিদপ্রিকাহাহ নারীয়পদগ 

গ্াহ 1 অভাবে চৈহ ধাহুনাহ হরিতাচাহ 

শ্রশলাছে £ হাচালামপ্যলাছে শু মে ১] 

অলেলা প্রশঙ্াঙে | রহানামপ্যল/ভে 

সভাফলমন্রতদহা জোহানানপালাছে 
হেলপাতহ শক য়ে । লেহানাহ তৈজ শর সন নও 
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মাত্রাণাৎ। ন্যায়প্রাপ্তপ্রতিনিধিমধিকৃত্য 

জৈমিনিঃ। ন দেবতামিশব্দক্রিয়মিতি ] 

অন্তার্থঃ। দেবতায়৷ আহবনীযাদেন্তন্ত 
প্রযাজাদ্যদৃষ্টার্থকর্মণশ্চাদৃষ্টমাত্রার্থকত্বেন 
আরাঁছুপকারকত্বান্ন প্রতিনিধিঃ | ত্রীহ্যাঁ" 

দীনান্ত সন্গিপৃত্যোপকারকাণাং পুরো- 
ডাশদাধনৎ দুম প্রয়োজনমিতি তত্র 
প্রতিনিধিরুচিত ইত্যুদ্তং | ইত্যেকাদশী- 
তত্বং ॥ * ॥ আরককার্তিকাদিক্সানে তু 

, ব্যাধ্যাদিনানামর্যে পুজ্রীদিভিঃ প্রতি- 
নিধিনা কারয়িতব্যৎ নাঁনুকল্পবিধিন! 

নিত্যন্সান এব তদ্বিধানাদিতি | ইতি মল- 

মালতত্বৎ ॥ % ॥ স্বয়ং করণাসাঁঘর্ঘ্যে অগ্- 
দ্বার! । বথ! দক্ষঃ | স্বয়ং হোমে ফলং 

যচ্চ তদন্যেন ন জাঁয়তে। খত্বিক্ পুজে। 

গুরুত্রতা ভাগিনেয়োহথ বিইপভিঃ। এভি- 
বে হুতৎ যত তদ্ছুতহ স্বয়মৈব হি ॥ বিট 

পতির্জামাতা | এব খত্বিগাদীতরত্র ফল- 

ন্যুনত। ॥-% ॥ অত্রাশৌচাশকয়া বৌধন- 
দিনাৎ পুর্ববং 'চিতৎকালজীবিত্বরূপাধি- 

কাবাভাবেহপি বদ্বরণাদিকং ক্রির়তে তত 

কর্দকালে তম্ত নারদোক্তত্বয়ংপ্রবর্তনব 

প্রবর্তনায় ন তু তদানীহ প্রতিনিধীযতে | 
অথব|। নিঃক্ষিপ্যামিং স্বদারেষু পরিকল্প্য- 

ত্বিজন্তথা। প্রবমেত কাধ্যবান্ বিপ্র! 

" স্বঘৈব ন চিৎ বসেদিতি ছন্দোগপরি- 
শিষ্টবদস্থাত্রীপি প্রতিনিধীয়তে । এবং 

বরণৎ বিনাপি ক্ষচিদঘদি খত্বিক্ প্রবর্ততে 

তথাপি ততকর্মমসিদ্ধিঃ ৮ দক্ষিণা চ তন্তৈ 

শুচিকালে দাতব্যেতি। তথা চ নারদ । 

খাতিকৃচ ভ্রিবিধো! দুষ্ট পৃর্ববজু্ি স্বয়ৎ- 
কৃতঃ॥ যদৃচ্ছয়া বা যঃ কুরধ্যাদাহিজ্যং 
প্রীতিপূর্ববকং ॥ যদৃচ্ছযা৷ স্বেচ্ছয়া। ইতি 
তিথ্যাদিতত্বৎ ॥ 

প্রতিপঃ (পু) সান্তনুরাজঃ। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী॥ 

প্রতিপৎ [দূ] (ভ্ত্রী) দ্রগড়বাঁদ্যং ৷ ইতি 

ত্রিকাগুশেষঃ॥ বুদ্ধিঃ। তিথিবিশেষঃ) 

তৎপধ্যায়ঃ পঞ্ষতিঃ ২ ইত্যমরঃ ॥ মন 
চ চন্দ্রস্থ প্রথমকলাক্রিয়ারূপ1। বৃদ্ধিরূপা 

চে শুরা ১ একাম্কবোধিতা। হ্রাসরূপ। 

চেৎ কৃষর। ১৭ সপগ্তদশান্বোধিতা ॥ ক ॥ 

তন্ত! ব্যবস্থা! যথ|। সা চ কৃষ দ্বিতীয়ায়ুভ 

গ্রান্া ৷ প্রতিপৎ দদ্বিতীযা স্যাদিত্যাপ- 

স্তম্বীয়াৎ | শুর্লা অমাবাস্যাযুতা গ্রাহা ॥ 

প্রতিপদাপ্যমাবাঁসোতি বচনাৎ | ভ্রিসন্ধা- 

ব্যাপিনীত্বে তু সর্বত্র ন যুগ্মাদরঃ। তথ! 
চ পরাশরঃ। ভ্রিসন্ধ্ব্যাপিনী ধা ভু সৈব 
পৃজ্যা সদা তিথিঃ 1 ন তত্র বুগ্াদিরণমন্যাত্র 
হরিবাসরাৎ্ -॥ *%॥ ক্্খাপি উপবাসে 

দ্বিতীয়াযুতা ন গ্রাহা!। তথা! চ ব্বদ্ধ- 

বশিষ্ঠঃ । দ্বিতীয়া, পঞ্চমী বেধাদদশমী চ 
ভ্রয়োদশী । চতুর্দশী চোঁপবঠষে হন্যুঃ 

পুর্ববোত্বরে তিথী ॥: দ্বিতীষা! বেধাৎ 

বোগ্াৎ প্রতিপত্তৃতীয়ে হস্তীত্যর্থঃ এব- 

মন্থাত্র । অভ্রোপবাসপরেণ ধিশেষবিধানাৎ 

আঁপস্তশ্বীয়লামান্যবচনস্য সক্কোচঃ | ক ৪ 

কান্তিকগব্রপ্রতিপদ্মধিকৃত্য বলিং প্রতি 

ভগবদ্বাক্যং 1 বীরপ্রতিপদ! নাম তব ভাবী 

মহোতসবঃ॥ অত্র স্বাং নরশাদদুল হষ্টাঃ : 
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ররর্টা্শর্লাশর্ীটীসীীি 
লী 

প্রাতপ, 

খ্যাভিদাপুয়াং ঘ ভ্রন্মোবাচ। দেবানাদথ 
বক্ষাণাৎ গন্ধর্ববাণাঞ্চ বম ॥ আদ 
প্রতিপদ ঘেন তুঘুৎপন্োইসি পাবক £ 

তুৎপদাৎ প্রাতিপদিকহ সহভবিব্যন্তি 

দেবতঠি। অহন্ডে প্রতিপয্নাম ভিপিরেষা 

ভর্য্যিভি॥ ভস্যাং তিখোৌহবিদ্যেণ প্রাজা- 

পতন সুর্তিনা। হোদ্যন্তি তেবাং আ্রীতাঃ 
ভযঃ পিতরঃ সর্বাদেবতাহ ॥ চতুবিধানি 

ভূতানি মনুদ্যাঃ পশবোহইনরাই। দেবাঃ 

অর্কে নগন্দর্বাহ প্রীতাং জ্যন্তপিতে হরি হ 
যশ্চোপবাবৎ কুব্বীত হদ্কঃ প্রতিপ- 
দিনে । ক্ষীরাশনে! বা বর্তেত শৃণু তস্য 
ফলহ মহহ॥ চতুরুগানি বট্তিংশভলো 
কেশো মহীয়তে | তেচম্থী জপসম্প্গে! 
দ্রব্যবান্ ভাতে নরঃ ৮ ইহ জঙ্গুন্যনৌ। 
রাজা ন্বর্থলোকে নহীয়ছে । তৃফটদহূব 
সোহপ্যমিত্র্ষিদন্াশ্রর়হ বয়ে হয ইদহ 
শৃণুযামিত্যৎ প্রাতরাথায় মানত । আগে 
ভ্রম সপাপেছে। মুচ্যতে নাত সংশয় ৪ 

ইতি বরাহপুবাণে মহাহপোপাখ্যানে 
'অদা,ৎপন্থিনামাধ্যায়ঃ ৪5 শ্রতিপলি 

চ্দদর্শনকারণহ যথা অমাবস্যাঘটা, 

শোধ্যা য্টাক্োলমহযুহা 1 হূর্যারাহা 
অইীভাশ্ডেদধিক্গা দুততে শন ৪ ইতি 
জোতিয ই 

স্পাা্াাীশীপীশীাশি বিটি শাশিশিন 

পৃিতপ্রতিদাদের্লে বিদর্তনিমিত্যাদি । 
আ্ন্ধাদে। সর্ধশেযাঙ্গকর্্। ঘা । প্রতি- 
পরিরূপকন্্রাঙ্গ এব প্রতিপাদ্যাভাবে 
তন্লিবস্তিঃ। ইতি তিথ্যাদিতস্থং ॥ € ৪ 

নির্বাহিভাঙলগকহ্ধ্যকরণকাঙ্গহৎ প্রতি 

পভিপকর্দাহং। প্রতিপভিকর্দ্ম উতর! 

ক্রিয়া । ঘত্র একেন ভ্রব্যেণ কর্ণ 
নির্বাঘতে তত্র উত্তর 

পঞ্ভিকন্্ম । তন্নির্বাহকগ্ শ্রতিপাদযং ॥ 

ইতি তটীকায়াং কানরামবাচস্পতিং তে 
বথ প্রতিপন্যরিকহণহ 1 শুমিরম্যাতি 

&ে 

লোহিতৎ নিরদ্যতি গুদেনোপনঙেি 

সর্দহ ছুহোভি। ইত্যঘাদোমায়পন্টে 
আয়তে | শহুমিরম্যতীতি ছৃষ্টানার্থহ ॥ 

না পশোহদরবক্িশহৃহ ত্যজতি তদা 

লোহিতদপি ত্যঙতি। অগা পশোঃ 

শর্বমাহসোপক্ঞসেণ হোনঃ 

গুনমাহসোপরমেশেতি 1 হত চ বড 

শেবহিগ্্যো গরিক্কাময়া 

মাংসধ্যোভরা প্রতিপন্তিঃ প্রাপ্তা। অত্র 

নর্কাহবনেন প্রতিপভাভাবাহ তশ্বৈগণাহ 

জ্যাদিতি । অত িচ্কাহত। যল্কারাভপত 

পিরিতি ॥ যদি শ্রতিপালহ গ্যাহ 

শত তু 

চদাতীতি 

জি, ০ ্ রি এ তলা শুতিপভিরুলনিতাপুঠ 7 ইতি বানা 
টিটি ২৮৩ বি যটচাধিকরণকৌছুনা £ ০ 2 এপি 



প্রাতিগা। ২৫২৬ প্রাতফু 
মাধবীয়।ধিকরণমালায়াং ৫ পাঁদে প্রথমাধি- 
করণহ॥ ৃঁ রর 

প্রতিপত্তিপটহঃ ( পুৎ ) ঝদ্যবিশেষঃ | নাগরা 

ইতি ভাঁষা। তৎপর্য্যায়ঃ। লম্পাপটহঃ২ 
ইতি হারাবলী ॥ 

এরতিপূরধ্যৎ (রী) দ্রগড়বাদ্যং | ইতি) 
ত্রিকাণুশেষঃ ॥ 

গতিপত্রফলা (ত্রী) ক্ষুদ্রকারবেলী। ইতি 
'রাজনির্ঘপ্টঃ ॥ 

প্রতিপূন্নং (তরি) অবগতং। ইত্যমরঃ॥ অঙ্গী- 
স্কৃতৎ । ইতি মেদিনী ॥ বিজ্রান্তঃ। ইতি 

' হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রতিপর্ণশিকা (ভ্ত্রী) ভ্রবস্ভী। ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

প্রতিপক্ষঃ ( পুহ ) শত্রঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
সাদৃশ্যং । যথ|। প্রতিবন্ধিগ্রতিনিধিপ্রতি- 
পক্ষবিড়ম্বকাঃং ॥ ইতি কাব্যচন্দ্রিকা ॥ 

প্রতিবাদী চূ॥ 

গ্রতিপাদকঃ (তরি) প্রতিপত্তিজনকঃ ॥ 
বোধকঃ। যথ।। গ্রতিপাদন্প্রতিপাদক- 
ভাবশ্চ সন্বন্ধঃ। ইতি দিনকরী ॥ 

প্রতিপাঁদনৎ (র্লী) দাঁনৎ | প্রতিপত্তি । 

বোৌধনহ। ইতি মেদিনী ॥ 

প্রতিপাঁলকঃ (ভরি) পালনকর্তা ॥ প্রতি- 

পালয়তীতি প্রতিপূর্ধবগরযত্তপাঁধাতোর্ণক- 
প্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

গ্রতিপালনহ (ক্লী) রক্ষণহ। পোষণহ। বথা॥ 

কুস্তা। প্রস্ৃতস্য কর্ণন্য রাধাপ্রতিপাল- 
নাঁৎ রাধেয়ত্বং সঙ্গচ্ছতে৷ ইতি দুর্গা- 
দাসঃ ॥ 

প্রতিপাল্যৎ (ব্রি) প্রতিপাঁলনীয়ৎ 1 প্রতি- 

. পাঁলিতব্যৎ । প্রতিপূর্ববগ্যন্তপাল রক্ষণ 

ইত্যন্মাৎ কর্মণি বপ্রত্যয়েন নিষ্পন্নং ॥ 

প্রতিপ্রসবঃ (পুং) নিষিদ্ধন্ত পুনধিধানহ | 

যথা রবিগুক্রদিনে চৈব দাঁদশটাং শ্াদ্- 

বাসরে | ইত্যাদিনা নিষিদ্ধস্য তিলতর্প- 

ণস্য তীর্ধেতরত্র প্রতিপ্রসবঙাহ স্মৃতিঃ 

অয়নে বিবুবে চৈব সংক্রান্তাৎ গ্রহণেবু 

চ ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্ততবৃং ॥ 
প্রতিপ্রসৃতঃ তি ) প্রতিপ্রসববিশিষ্টঃ। ইতি 

মলনানতত্বৎ ॥ পুনঃসম্ভাবিতঃ | যথ!। 

উক্তানি প্রতিসিদ্ধানি পুনঃসম্ভাবিতানি 
চ 1 সাণেক্ষনিরপেক্ষাণি শীমাংস্তা- 

নীহ কোবিদৈঃ॥ ইতি সংকৃত্যমুক্তা- 
বলী॥ 

গ্রতিফলং (ক্রী) গ্রতিবিশ্বং। বথা। প্রতিফল- ” 

মবলোক্য স্বীযশিন্দোঃ কলায়াঁং হর- 

শিরসি পরস্ত! বাপদাশহ্কমানা। ইতি রস- 

মঞ্জরী ॥ তুল্যফলং। ফলং ফলঞ্চ | 
গ্রতিফলনৎ (ক্রী) প্রতিবিন্বং ! যথা | ন্ বিদ্ব 

তবদিদ্বপ্রতিফলনলাভাদরপ্ণিতং তুলানধ্যা- 

রোঢুং কথনপি ন লজ্জেত কলয়! | 

ইত্যানন্দলহরী ॥ 
প্রতিফলিতং (ত্রি) প্রতিবিিতৎ 1 যথা । 

মোহাতীতো! বিশুদ্ধে সুনিভিরভিহিতো! 

যোহসংক্রান্তদুভিঃ সাক্ষী দ্বান্তে তছুখে 

গ্রতিফলিতবপুরিত্যাদি মুভ্িবাঁদগাঁদা- 

খরী ॥ 

প্রতিফুলকঃ ত্রি) প্রকুল্পঃ 1 

চক্ত্িকা |" 

ইতি শব্দ 



প্রতিভা ২৫২৭ প্রাতিযা 

পরতিব্ঃ (ভি) প্রতিবন্ধবিি্টঃ ৷ প্রতিপুর্ধব- | প্রতিভাহানিঃ (স্ত্রী ) বুদ্ধিনাশঃ | ইতি শব- 

বন্ধধাতোঃ কর্মণি ক্রপ্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ ॥ 

গ্রতিবধ্যঃ (ত্রি) প্রতিবন্ধনীয়ঃ | প্রতিবন্ধার্থঃ। 

যথা । বস্তুতে! হেতুমন্ি্ঠীভীবগ্রতিবোধি- 
তাবচ্ছেদকত্বপ্রকারিতা শূন্যজানবৃক্তিপ্রকা- 

রিতানবচ্ছেদ্যত্বেনৈৰ প্রতিবধ্যত্বং নিবেশ্ঠ- 

নতি ব্যাপ্তনুগমজাগদীনি ॥ 

প্রিতিবন্ধঃ (পুৎ) কাধ্যপ্রতিঘাতঃ। তৎপর্যায়ঃ। 

প্রতিউভ্তঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতিবন্ধক (পুং) বিটপ্ং | ইতি শব্দ- 

চক্দিকা ॥ প্রতিরোঁধকে তরি ॥ 

প্রতিবদ্ধিঃ (পুং) অনিষটান্তরপ্রনপ্তকং বাক্যং। 

প্রতিবন্ধঃ। বথ! | প্রতিবন্ধেরনুত্তরত্বা- 

দাহেতি বিশেষব্যাপ্তিজাগদীশী ॥ 

গ্রতিবলঃ (ত্র) সমর্থঃ। শত্তঃ | ইতি ব্রিকাও- 
শেষঃ॥ তুল্যবলম্চ ॥ 

প্রতিভয়ং (তরি) ভয়ঙ্কর | ইত্যমরঃ ॥ ভয়ে 

ক্লী। ইতিমেদিনী] 

প্রতিভা (ক্ত্রী) বুদ্ধিঃ ৷ ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রস্যুৎপন্নমতিত্বং ॥ ইতি প্রতিভাম্বিত- 

শব্দটাকায়াং তবতঃ ॥ নবনবোন্মেষ- 

' শালিনী প্রজ্ঞা । বথ1। প্রজ্ঞা নবনবো- 

শ্মেষশ।লিনী প্রতিভ। মতা । ইতি কুভ্ুঃ 

দীপ্ষিত্চ ? 

শ্রতিভাছিতঃ (ত্রি) প্রগল্ভঃ । প্রত্্যুৎপন্ন- 
মতিযুক্তঃ| ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতিভাদুখঃ (তি) প্রগল্ভঃ | ইতি হেমচন্ঃ 
প্রতিভাবুন্ [ৎ] (ভ্রি) প্রতিভাহিতঃ। 

প্রাগল্ভ্যযুক্তঃ। প্রতিভাশব্দাদস্তযর্কে বু 

প্রত্যয়েন লিষ্পন্নঃ 

মালা ॥ 
প্রতিভূঃ গং) লগ্নকঃ | জামিন ইতি পারস্য- 

ভাবা । ইত্যমরঃ ॥ তন্ত কর্তব্যত্বং বথা | 

সভাঁপতেঃ কর্তব্যনাহ কাত্যায়নঃ। অথ 

চেহ গুতিভূর্নাস্তি বাদযোগ্যস্ত বাদিনোঃ। 
ন রক্ষিতে। দিনস্তাত্তে দদ্যাদৃতৃত্য?য 
বেতনং ॥ গ্রতিভবতি তৎকার্ধে তদদৃ- 

ভবতীতি প্রতিভূর্লগনকঃ 1 -বাদযোগ্যঃ 
বিবাদফলস্য সাধ্তধনাদিদানস্য দ্- 

দানহ্য চ ক্ষমত। বাঁদিনোঃ ভাষাবাদিনঃ 

উত্তরবাদিনস্চ | তথ! চ বান্রবন্ক্যঃ | 

উভয়ো: প্রতিভূগ্রাহঃ সমর্থঃ কার্ধ্য- 

নির্ণযে। প্রতিভুবন্ুভাবে চ রাজ্তা সংজ্ঞ- 
পনহ তয়োঃ ॥ রা সহজ্ঞপনহ দণ্ড 

ভুল্যাধিকরণৎ | নির্ণয়ন্ত কার্য ধনাদি- 
দানে রাজদন্তাদিতাৎ কাধ্যশব্দস্য পুর্বব- 

নিপাতঃ | ভৃত্যঃ তদ্রেক্ষকো রাজনিযুক্তঃ। 

ইতি ব্যবহারতব্বং 

প্রতিনঃ (ত্রি) উন্তরগদস্ছে সদৃশবাঁচকঃ | 
যথা | হ্যরুত্তবপদে প্রখ্য£ প্রকার 

প্রতিমো নিভঃ॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ 

প্রতিমা (জ্দ্রী) গজদন্তল্ত বন্ধং | অনুদৃতিঃ। 

ইতি দেদিনী ॥ সুন্দিনদৃশস্থচ্ছিলাদি- 
নির্মিতিপ্রতিরূপকহ ॥ তৎপর্ধযায়ঃ। প্রতি 
মানং ২ প্রতিবিশ্হৎ ৩ প্রতিবাভনা ৪ 

প্রেতিচ্ছায়া € প্রতিক্কতিঃড অঙ্ভা৭ প্রতি- 

নিধিঃ ৮ | ইত্যনর* ॥ প্রতিচ্ছন্দঃ ৯ 
প্রতিকায়ঃ ১০ প্রতিন্ূপৎ ১১1 ইতি 

হেলচত্রঃ ॥ ০ ॥. প্রতিমাঘটনপ্রমাণং 



প্রতিমা ২৫২৯ প্রতিম! 

চ | দ্বিরছ্ুলং হনু জ্ঞেয়যোষ্টশ্চা্ছুল- 

অম্মিতঃ ॥ অব্টাঙ্ুলং ললাটন্ত তাবন্মাত্রে 
ভ্রবৌ মতে | অর্ধাঙ্থুলা ভ্রবো্লেখা 
মধ্যে ধন্ুরিবানতা। | উন্নতাগ্রা ভবে 
পারে শ্লক্ষা 'তীক্ষা প্রশস্যতে । অক্ষিনী 
দ্যস্ধুলায়ামে তদর্ধঞচব বিস্তরে ॥ উন্নতো- 

দরমধ্যে তু রক্তান্তে শুভলক্ষণে। তারকা 

চ ত্রিভাগেন দৃষ্টিঃ স্যাৎ পঞ্চভাগিকী ॥ 
দ্বিরহুলং ভরবোমর্ধৎ নাসাযুলষথাহুলং ॥ 
নাসাগ্রবিস্তরৎ তদ্দৎ পুটদ্বয়মথানতং ॥ 
নাসাপুটবিলং তদ্বদর্ধাঙ্কুলদুদাহৃতং ॥ 

কপোলে দ্যঙ্গুলে তত্ব কর্ণমূলাদ্ধিনি- 
গঁতে ॥ হন্বগ্রমগ্ুলং তদদিস্তারে। দ্যঙ্ুলো 
ভবে । অর্দাছ্ুল! ভ্রবো! রাজী স্বগাল- 
সদৃশী সমা ॥ অর্ধাহুলঃ সমস্তদছুত্তরোষ্্ত 
বিস্তরে। নিষ্পাবসদৃশৎ তদ্বমীসাপুটদল- 

স্তবেৎ ॥ স্যকণী জ্যোতিভ্তল্যে চ কর্ণ 
মুলত ষড়ন্থুলে। কণে তু জমে জ্রেযা- 

 বৃদ্ধন্য চতুরঞ্গুলৌ ॥ দ্যহ্থুলৌ কর্ণপাশো৷ 

ভু মাত্রামেকান্ত বিশ্তৃতৌ । কর্ণয়ো- 
রুপরিষটাচ্চ মস্তকং ছবাদশান্গুলং। ললাটং 

পৃষ্ঠতোইর্দেন প্রোক্তমঞ্টাদৃশাুলং । ষট্- 
ত্রিংশদহুলশ্গাস্য পরিণাঁহঃ শিরো- 

গতঃ ॥ নকেশনিচয়শ্চাষ্য ছিচস্থারিংশ- 

দর্থুলু ৷ কেশান্তাদ্বনুকে তদছদন্ুলানি তু 

ষোড়শ ॥ খীব্মধ্যপরীণাহশ্চতুর্বিংশতি- 
রহুলঃ। অফ্টীঙ্ছুল৷ ভবেদৃত্রীবা! পৃথুহেন 

বিশিষ্যতে ॥ স্তনগরীবান্তবহ প্রোজ্জমে ক- 
তালহ স্বয়ন্তুব। | শুনযোরল্তরং তদ্দদৃ- 

দ্বাদশাদুলমিষ্যতে। স্তনবোর্প গুলং তদ্বদ- 
১২৪ 

দ্যঙ্গুলৎ পরিকীভ্ভিতং। ছুছুকে মগ্ডলস্যান্ত- 
ধবমাত্রে উভে স্বতে ॥ দ্বিতালঞ্চাঁপি 

বিস্তারাদক্ষঃস্থলমুদাহতং | কক্ষে বড়- 

সুলে প্রোক্তে বাহুমূলন্তনান্তিরে ॥ চতু- 

দশাঙগুলো পাদাবহুষঠন্তত্রিরহ্ুলঃ ॥ পঞ্চা- 
স্কুলপরীণাহ্ম্ুষ্ঠাশ্রং তথোন্নতহ ॥ অঙ্গু- 
স্কসম। তদ্ধদায়ামে জ্যাৎ প্রদেশিনী । 
তস্যাঃ ষোড়শভাগেন হীয়তে মধ্যমাদ্ুলী 1 
অন/খিক/িভাখেন করিষ্ঠা চাপি হীয়তে। 
পর্ববত্রয়েণ চাহুলো গুল্ষো দ্যনুষ্ঠকো 
মতে। ॥ পাঞ্চিাস্থুলমাত্র! তু কলয়োচ্চা 

গ্রকীন্তিতা। দ্বিপর্ববান্ুষ্ঠকঃ প্রোস্তঃ পবী- 
খাহশ্চ দ্যন্থুলঃ ॥ প্রদেশিনীপরীণাহ- 

্্যগ্ুলঃ সধুদাতঃ। অন্যাসামস্টভাগেন 
হীয়তে ক্রমশো! দ্বিজাঃ ॥ অন্গুলেনোচ্ছুয়ঃ 

কার্যযঃ অপুষ্ঠস্য বিশেষতঃ । তদর্েন ভু 
শেষাণামস্থুলীনান্তখোচ্ছয়ঃ ॥ জঙ্ঘাণ্ডরে 

পরিণাহস্ত অন্ুলানি চতুদ্দশ । জঙ্বামধ্যে 

পরীণাহস্তথৈবাক্টাদশাঙ্গুলঃ ॥ জানুমধ্যে 
পরীণাহ একবিংশতিরঞুলঃ | জানু- 

চ্ছায়োহস্কুলঃ প্রোক্তো মণ্ডলং ত্র্যস্কুলৎ 

পুনঃ ॥ উর্রমধ্যে পরীণাহস্চাক্টাবিংশতি- 
কাঙ্ছুলঃ। একত্রিংশোপরিষ্টাচ্চ বৃষণো। 

্র্হ্থুলৌ পুনঃ ॥ ত্র্যস্কুলঞ্চ তথা মেঢুহ 
পরীগাহে ষড়ছুলৎ 1 মণিবন্োদয়াং 

বিদ্যাৎ কেশবেখাং তখৈব চ £ 
. মণিকোষপরীণাহশ্চতুরনুল  ইয্যতে ॥ 

বিস্তারেণ ভবেতদ কটিরফ্টাদশ্াুলা। 
দ্বাবিংশতিত্তথা শ্ত্রীণাৎ নৌ চ ছা- 

দশাহুলে। ॥ নাঁভিমধ্যে পরীণাহো দ্বি- 



গ্রতিন! 

চত্বারিংশদসুলঃ | পুরতঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ 

,কট্যাশ্চৈব তু বেউনহ॥ কক্ষয়োরুপরিহটা- 
তু স্ক্থৌ প্রোন্তে যড়ম্ুলৌ । অস্টাঙ্গুলাঞ্চ 
বিস্তারে শ্ীবাঁঞ্চের তু নিদ্দিশে ॥ পরী- 

ণাহে তথা তীবাহ কল! ঘাদশ নিন্বিশেৎ। 

আয়ামে। ভূজয়োস্তদ্দ্বিচত্বারিংশদস্গুলঃ ॥ 

কাধ্যস্ত বাছশিখরৎ শুমাণে যোড়শা- 

্ুলং | উর্ঘাৎ যগ্থাহুপর্ববান্তং বিদ্যাদষ্টা- 
দশাহগুলং ॥ তখৈকাক্গুলহীনন্ত দ্বিতীয়ং 
পর্ধবমুচ্যতে । বাহুমধ্যে পরীণাহো৷ ভবে- 
দক্টাদশান্কুলঃ ॥ যোড়শোভঃ প্রবাহুস্ত 

যট্কলোগ্রকরো মতঃ 1 অপ্তাস্কুলং কর- 

তলং পঞ্চমধ্যাঙ্গুলী মতা ॥ অনামিকা 
মধ্যমায়াই সপ্তভাগেন হীয়তে ॥ তশ্াস্ত 
পঞ্চভাঁগেন কনিষ্ঠা পরিহীয়তে ॥ মধ্য- 
মায়াস্ত হীন বৈ পঞ্চভাগেন তর্জনী। 
অস্ুষ্ঠতর্জনীমুলাদধঃ প্রোক্তস্ত ততৎসমঃ ॥ 
অঙগুষঠপরিণাহস্ত বিজ্ঞেয়ণ্চতুরঙ্গুলঃ। শেষা- 
গামস্ুলীনান্ত ভাগো ভাগেন হীয়তে ॥ 

মধ্যমা মধ্যপর্ববন্ত অস্ুলদ্য়মায়তং । যবে 

যবস্ত সর্ববাসাৎ তম্তাৎ তন্তাৎ প্রহীন্ধতে ॥ 

অঙুষ্ঠপর্ববমধ্যন্ত তর্জন্য। সদৃশ ভবে । 
যবদ্য়াধিকৎ তদ্দদগ্রপর্ধবমুদাহ্ৃতং ॥পর্ববাঁ- 

দেন ন্খান্ বিদ্যাদঙ্ুলীযু সমন্ততঃ | 

সিগ্ধৎ ঈক্ষৎ প্রকুব্বীত ঈষদ্রক্তৎ তথা 
শুজৎ | নিন্পুষ্ঠৎ ভবেন্মধ্যে পার্বতঃ 
কলয়োচ্চিতৎ। তখৈব কেশপধ্যত্তঃ 
ক্ষন্ধোপরি দশাছুলঃ ॥ ভ্র্িয়ঃ কাধ্যাস্ত 

তদিজ্রৈত্তনোরুজঘনাধিকাঃ | চহুর্দশা- 

হুলায়ামযুদরং তান নিদ্দিশেহ ॥ নানা- 

ভরণসম্পম্নাঃ কিঞ্িশশ্রক্ুভূান্ততঃ ॥ 

কিক্চিদ্দীর্ঘং ভবেদ্বভুমলকাবলিরুত্ম! ॥ 

নাস! শ্রীবা ললাটঞ্চ নিদ্দিক্টশ্চতুরঙ্গুলাঃ 
অর্দার্দাঙ্ুলিবিভ্তাঁরঃ শশ্যতেহধরপলপবঃ ॥ 
অধিকৎ নেত্রযুগ্ন্ত চতুর্ভাগেন নিদ্দিশেৎ। 

শ্রীবাবলিশ্চ কর্তব্য! কিঞ্থিদর্দা্থুলোচ্ছুয়া ॥ 

এবং নারীফু সর্ববান্থ দেবাঁনাং প্রতিমা 

চ। নবতালমিদং প্রোক্তৎ লক্ষণৎ গাপ- 
মাশনৎ ॥ ক্ষ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি 

দেবাকারান্ বিশেষতঃ । দশতালঃ স্মৃতো 
রামে৷ বলিরবরবরোচনিত্তথ! ॥ রাহে! নর- 
সিংহশ্চ সগ্ততালশ্চ বামনঃ। মহস্তকৃর্টে৷ 
ভু নিদ্দিফৌ যথাশোভত স্বয়ভুবা ॥ %॥ 
অতঃ প্রৎ শ্রবক্ষ্যামি রুন্দ্রাদ্যাকার” 

মুভমং । আঁপীনোরুডূজক্ন্বত্তপুকাঞ্চন- 

সপ্রভঃ ॥ শুক্লার্বরশ্মিসংঘাতচন্দ্রাফ্িত- 
জটে! বিভুঃ ॥ জটামুকুটধারী চ দ্বিরব্টবৎ" 

সরাকৃতিঃ ॥ বাহুবারণহত্তাভো বৃত্ত" 

জড্ঘোরুমণ্ডলঃ ॥ উর্ধকেশস্ত কর্তব্যো 
দীর্ঘায়তবিলোচনঃ ॥ ব্যাস্রচর্মীপরীধানঃ 
কটিসুত্রত্রয়ান্িতঃ | হারকেমুরসম্পন্নো 
ভুজঙ্গাভরণন্তথা  বাহবশ্চাপি কর্তব্যা 

নানাভরণভূষিতাঃ । পীনোরুগগুফলকঃ 

কুগুলাভ্যামলঙ্বতিঃ ॥ আঁজানুলঘ্ববাছুস্চ 

সৌত্যসূক্তিঃ স্থুশোভিনঃ1 থেটকহ বামহন্তে 
তু খড়ণকৈব ভু দক্গিণে ॥ শক্তিৎ দণ্ডহ 

ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণে তু নিবেশয়েৎ | কপালং 

বামপার্থে তু নাগহ খট্টাযেব চ ॥ একশ্চ 

বরদে! হস্তস্থাক্ষবলয়োইপরঃ 1 বৈশাখ- 

স্তানকং কতা নৃতঠাভিনয়সংস্থিতঃ ॥ নৃত্যে 



প্রতিগ! ২৫৩৯ প্রতিমা 

দশভূজঃ কার্ধোয। গজান্থরবধে তথা । তথ! 

ত্রিপুরদাহে চ বাহবঃ ফোড়শৈব তু ॥ শঙ্ম- 
ঞচক্রৎ গদা শার্গৎ ঘণ্টা তত্রাধিকা ভবেৎ। 

তথ! ধনুঃ পিনাকঞ্চ শরে। বিঞ্ুময়ন্তরথা 1 
চতুভূজোহউবাহ্বর্বা জ্ঞানঘোগেশ্বরো 
মতঃ। তীক্ষনাসাগ্রদশমঃ কর্ধালবদনে| 
মহান্ ॥ ভৈরবঃ শস্যতে লোকে প্রত্যা" 

য়তনসংস্থিতঃ। ন মূলায়তনে কার্যে 

উৈরবস্ত ভয়ম্বরেঃ ॥ নারসিহহো বরাহো! 

ব! তথান্যেহপি ভয়ঙ্করাঃ! ন হীনা নাধি- 

কাছ! চ কর্তব্য; দেবতা ক্ষচিৎ ॥ %*॥ 

স্বামিনং ঘাতয়েক্ন্য,নং করালবদনা। তথ!। 
অধিক! শিল্লিনং হন্যাৎ কৃশা চৈবার্থ 
নাশিনী॥ কৃশোদরী তু দুর্ভিক্ষং নির্মাংসা 

ধননাশিনী। বক্রনাঁস। তু ছুঃখায় সংক্ষি- 

প্াঙ্গী ভয়ঙ্করী ॥ চিপিট! ছুঃখশোকায় 

অনেত্রা! নেত্রনাশিনী । ছুঃখদা হীনবস্তা তু 

পাণিপাদরুশা। তথ! ॥ হীনাঙ্গ। হীনজঙবা চ 

ভ্রমোন্মাদকরী নৃগাৎ। বক্রবস্তু! চ রাজানং 

কটিহীনা চ যা ভবেৎ ॥ পাণিপাদবিহী- 
নায়াহ জায়তে মরকো মহান্। জঙ্ঘাজানু" 

বিহীন। চ শক্রকল্যাণকারিণী ॥ পুক্রমিত্র- 

বিনাশীয় হীন! বক্ষঃস্থলৈস্ত যা। অন্পুর্ণী- 
বয়বা য। তু আযুর্লকমীগ্রদ। সদা । এবং 

লক্ষণমাসাদ্য কর্তব্যঃ পরমেশ্বর ॥% ॥ 

ভুয়যানঃ হারৈই সর্বৈবঃ সমস্তাদ্র্শয়েস্বং ! 
শক্রেণ নন্দিন| চৈব মহাকালেন শঙ্করং ॥ 
শ্রণতা লোক্পাঁলাম্চ পার্খে তু গণ- 

" নায়কাঃ। নৃত্যদৃভূদ্গিরিটিশ্চৈব ভূতবেতাল- 
সংকৃতঃ। সর্ব হটাশ্চ কর্তব্যাঃ স্তবন্তঃ 

পরমেশ্বরং | গরন্বর্ববিদ্যাধরকিন্নরাণামথা- 

প্নরোগুহকনায়কানাৎ । গণৈরনেকৈঃ 
শতশো মহেন্দ্রমুনিপ্রবীরৈরভিনন্দ্যমাঁন ং ॥ 

স্বতাক্ষদূত্রৈঃ শতশঃ প্রবালপুণ্লোপহার. 
প্রচয়ৎ দদপ্ডিঃ। সংসৃয্মানং ভগবস্ত- 

মীভ্যৎ নেত্রত্রয়েণাঁমরমর্তাপুজ্যৎ ॥ ক ॥ 
সৃত উবাচ। অধুন! সংপ্রবক্ষ্যামি অর্দ- 

নারীশ্বরৎ পরং | অর্দেন দেবদেবস্য নারী- 

রূপং স্ুশোভনহ ॥ ঈশার্দে তু জটাভারে! 
বালেন্দুকলয়! যুতঃ। উমার্দে তু প্রদা- 
তব্যে। সীমন্ততিলকাবুভে৷ ॥ বান্থুকিং 
দক্ষিণে কর্ণে বামে কুগুলমাদিশেৎ। 

বালিকা চোপরিষ্টাভু কপালং দক্ষিণে 

করে ॥ ত্রিশুলৎ বাপি কর্তব্যৎ দেখদেবন্য 
শুলিনঃ। বামতো। দর্পণৎ দদ্যাদুৎপুলং 
ব। বিশেষতঃ ॥ বামবাহুশ্চ কর্তব্যঃ কেযুর- 
বলয়ান্বিতঃ 1 উপবীতথ্ কর্তব্য মণি- 

মুক্তাময়ন্তথ। ॥ ব্তনভারমতার্দে তু বামে 

পীনং প্রকল্পয়েৎ। হারার্দমুজ্ছল কুর্ধ্যাৎু 

শ্রোণ্যর্ঘন্ত তখৈব চ ॥ লিঙ্গ ুর্দাৎ 

কর্তব্যৎ ব্যাম্রাজিনকৃতান্বরং । বামে লম্ঘ- 

-পরীধানৎ কটিসূত্রত্রয়ান্বিতৎ ॥ নানারড্- 
সমোপেতৎ ক্ষিণং ভূজগাস্িতৎ | ফেবসঃ 

দক্ষিণ, পাদৎ পদ্দোপরিলমান্থিতং ॥ 

কিছ্চিদুর্ধন্তথ। বামং ভূষিতং নৃপ্পুরেণ চ॥ 

রত্রৈির্ভুষিতান্ কুরধ্যাদসুলীঘঙ্গুলীয়কান্। 
" সাঁলক্তকং তথ! পাদং পার্বত্য! দর্শয়েৎ 

সদা । অর্ধনারীশ্বরব্যেদং রূপমন্মিমদদা- 
হৃতৎ সদ উমামহেশ্বরস্যাপি লক্ষণং 
শৃণৃত ছিজাঃ। সংস্থানস্ত তয়োর্বাক্ষ্যে 



গ্রতিঘা ২৫৩২ গ্রুতিঘ! 

লীলাললিতবিভ্রগৎ ॥ চতুর্ভুজং দ্বিঝহুং 
ঝা জটাভারেন্দুভুধিতৎ | লোচনভ্রয়সং 

যুক্তমুমৈকক্ষদ্ষপাণিনৎ ॥ দক্ষিণেনোন্বণৎ 
শুলং বামৎ কুচভরৎ করং। দ্বীপিচর্- 

“পরীধানহ নানারত্বোপশোভিতহ ॥ নুপ্র- 

তিষ্ঠৎ হবেশঞ্চ তথার্দেন্দুহ্ুতাশনং | বামে 

তু সংস্থিত৷ দেবী তস্যোরৌ বাহুগৃহিতা ॥ 
শিরোভৃষণসংসুক্তৈরলকৈর্ললিতানন | স- 
বালিকা কর্ণবলী ললাটতিলকোচ্ছলা ॥ 
মণিকুণ্ডলনৎযুক্তা করণিকাভরণ। ক্ষচিৎ। 

হারকেয়ুববহুল! হরবস্তাবলোকিনী ॥ 
বাঘাংশৎ দেবদেবস্য স্পৃশস্তী লীলয়া 
হ্চিৎ। দক্ষিণন্ত বহিঃ কৃত্বা বাহুৎ দক্ষিণ- 

তোহথব।॥ স্কদ্ধে বা দক্ষিণে কুক্ষে। স্পুশ- 
ত্যঙ্থুলিজৈঃ কচিৎ | বামে চ দর্পণৎ 

দদ্যাছুৎপলং থা স্থুশোভনং ॥ কটিসৃত্র- 
্রয়ঞেব নিতন্বে স্যাৎ সলম্বকং । জয়। 
চ বিজয়া চৈব কাত্তিকেয়বিনায়কৌ ॥ 

পার্খয়োর্দশুয়েভত্র সতোরণমগুহকং | 

মালাবিদ্যাধরাংস্তত্র বীণাবানপ্নরোগণঃ । 

এতদ্দপমুদেশস্য কর্তব্য ভূতিমিচ্ছতা ॥%1 

শিবনারায়ণৎ বক্ষ্যে সর্ববপাপপ্রণাশনৎ | 

বানাদ্ধে মাধবৎ হুর্যযান্দক্ষিণে শুলপাণিনৎ॥ 

বাহদ্য়থ কৃষ্ণস্য মণিকেয়ুবভূষিতৎ । 

শঙ্খচক্রধরৎ শাম্তমারক্তাঙ্গুলিবিভ্রমৎ 1 

চক্রস্থানে গনাধগপি পাণে দদ্যাদধস্তলে 1 

শঙ্খপৈবেতরে দদ্যাভুত্য্ঘৎ ভূষণোজ্বলং॥ 
পাতবন্ত্রপরাধানৎ চরণং মশিভৃষিতং 
দক্ষিণার্দে জটাভারমর্দেন্ুক্কতলক্ষণং ॥ 
ভুজঙ্গহারবলম্ং বরদং দক্ষিণ করং। 

দ্বিতীয়ঞাপি কুব্বাঁত ভ্রিশূলবরধারিণং ॥ 

ব্যালোপবীতসংযুদ্তৎ : কট্যর্দৎ কৃত্তি- 

বাসসং। মণিরত্রৈশ্চ সংঘুক্তপাদৎ নাগ- 
বিভূষিতং।' শিবনারায়ণস্যৈবং কৃল্পয়ে- 
দ্ূপমুভমহ ॥ % 1 মহাবরাহং বক্ষ্যাগি 

পদ্মহস্তৎ গদাধবং | তীক্ষদং ্ রাগ্রঘোরাস্যৎ 
মেদিনী বাঁমকুর্পরে ॥ দং্রাথ্েণোছৃতাং 
দান্তাং ধরণীগুৎপলান্বিতাৎ ৷ বিল্মায়েৎ- 

ফুলনয়নাযুপরিক্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ দক্ষিণৎ 

কটিসংস্থত্ত করন্তস্য প্রকল্পয়েৎ। কৃর্ণো- 
পরি তথা পাদমেকৎ নাগেন্দ্রমুদ্ধনি | 

ভ্তুয্মানৎ লোকেশৈঃ সমজ্তা পরি- 

কল্পয়েৎ 1%॥ নারমিংহঞ্ কর্ভব্যৎ ভুজা- 

২উকসমস্বিতৎ | রৌদ্দ্রসিংহাসনং তদ্বদ্বিদাণ 
রিতমুখেক্ষণং ॥ স্তব্ধপীনশটাকীর্ণ, দার- 
যন্তং দিতেঃ স্তৎ। বিনির্থতান্্রজালঞ্চ 

দানৰং পরিকল্পয়েৎ ॥ বমস্তৎ রুধিরো- 

দগারং ভ্রুকুটাকুটিলেক্ষণৎ 1 যুধ্যমানথ্চ 
কর্তব্যৎ ্ষচিৎ করণবন্ধনৈঃ ॥ পরিশ্রান্তেন 
দৈত্যেন তর্জ্যশানৎ মুহুমুঃ | দৈত্যৎ 
প্রদর্শয়েত্তত্র খড়গখেটকখারিণৎ | স্তুয়- 

মানং তথা বিঝুং দরশুয়েদমরাধিপৈঃ 1%1 
তথ! ত্রিবিক্রম বক্ষে ব্রহ্ধাগ্ডাক্রমণো- 

ম্থগং। বামপার্থে তথা রাহুমুপরিষ্টাৎ 

প্রকল্পয়েৎ ॥ অধস্তাদ্ধামনং তাবৎ কল্প- 

যেৎ সকষগুলুৎ | দক্ষিণে ছত্রিকাং বিদ্যা" 

ম্মুখৎ দীনহ প্রাদর্শয়েৎ। ভূঙ্গারধারিণং 

তদ্দদ্বলিস্তস্যৈব পার্থতঃ £॥ বহ্ধানঞ্াপি 

কুর্ববস্তৎ গরুড়ক্তস্য দর্শয়েৎ। মতস্যরূপং 

- তথ৷ মাহস্যং কৌন্শ কুন্মাকুতিহ স্ামেৎ ॥ 
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এবংরূপত্ত ভগবান্ কার্য্যো নারায়ণো 

* হরিঃ ॥ ক | ব্রহ্মা কমগুলুধরঃ কর্তব্য স 
: চুর ॥ হংসারূটুঃ কচি কার্যযঃ কচিচ্চ 

কমলাদনঃ | বর্ণেন পদ্মগর্ভাভিস্চতুর্ববাহঃ 
শুভেক্ষণহ ॥ কমণ্ুনুৎ বাঁখকরে ভ্রুবং ] 

হস্তে চ দক্ষিণে । বামে দণ্ডধরং তদ্বং 

অ্চঙ্গাপি প্রদর্শয়েহ ॥ যুনিভির্রেবগণ্ধ বৈর্বঃ 
স্তমমানৎ সমন্ততঃ 1 কুর্ববাণনিব লোকাং- 

্ত্রা্ গুক্লাম্ঘরধরং বিভূং ॥ মৃগচর্দমধরঞ্াপি 

দিব্যযজ্ঞোপবীতিনং। আজ্যন্থালীং ন্যসেৎ 

-পার্খে বেদাৎশ্চ চতুরঃ পুনঃ ॥ বাষপার্খে 

তু সাবিত্রী দক্ষিণে চ সরস্বতী । গ্রে চ 
খবয়স্তদ্ৎ কার্যাঃ পৈতামহে পদে ॥ ক ॥ 

কার্তিকের গ্রবক্ষ্যামি তরুগাদিত্যসন্নিভহ। 

. কমলোদরবর্ণাভৎ হ্থকুমারৎ কুমারকং ॥ 
গেুঁকৈশ্গীরকৈরক্তৎ ময়ুরবরবাহনং 
স্থানীয়খেটনগবে ভূজান্ দ্বাদশ কল্পয়েৎ ॥ 

চতুভ্রজঃ কর্ধটে স্যাদ্ধনে গ্রামে দবি- 
বাহকঃ॥ শক্িঃ পাশস্তথা খড়গঃশরঃ শুল- 

স্তঘেব চ। বরদশ্চৈব হস্তঃ স্যাদথবাঁ- 

ভয়দে। ভবে ॥ এতে দক্ষিণতো ভেয়াঃ 
কেয়ুরকটকোজ্ছলাঃ | ধন্ুঃ পতাক! 

যুদ্তিশ্চ তর্জনী চ প্রসারিতা ॥ খেটকং 

তাত্রচুড়শ্চ বামহস্তে প্রশন্যতে ৷ দ্িভুজস্য 

করে শক্ির্বামে স্যাৎ কুঙ্ছটোহপবে 

চতুভূ্ে, শক্তিপাশো। বামতো -দক্ষিণে 

" ত্বপিঃ | বরদোইভয়দে! বাপি দক্ষেণঃ স্যাৎ 

তুলিযফকঃ1 & ধিনাযকত প্রবন্্ানি গজ- 

বস্তু ভ্রিলোচনহ ॥ লহ্দোদরৎ চতুর্ববাহৎ 

ব্যানযজ্োপনীতিনহ £ স্বত্তিকর্ণ বৃহচ্ছুপ্ 
১২৫ 

সেকদং্ং পৃথুদরৎ | স্ব দত্তৎ দ্িণ- 
করে উৎপল তথাপরে ॥ লডচুকং 

পরশুকৈব বামতঃ পরিকল্পয়েৎ। বৃহৎ- 
সহক্ষিপ্ুগমনং  পীনক্বচ্ছাজ্ি পাণিনহ | 
যুক্তৎ বুদ্ধিকুবুদ্ধিভ্যামধন্তান্মুষিকান্িতংঞ| 

কাত্তাযন্তাঃ প্রবক্ষ্যামি ্পহ দশডুজ- 

থা । ত্রয়াণামপি দেবানামনুকারানু- 

কারিণীং 1 জটাভুউপমাধুক্তানর্ষেনদুকুত- 

শেখরাং। লোচম্রয়ংবুক্তাৎ পুর্দেন্দু- 
সদ্ৃশীননাং ॥ অতশীপুষ্পবর্ণাভ1ং সুগ্র- 
তিষ্ঠাং স্থলোচনাৎ । নবধৌবনসম্পন্নাং 

- সর্ববাভরণভূষিতাঁং ॥ হ্থচারুদশনাৎ তদৃ- 

বু পীনোনতপয়োধরাং । ত্রিভঙ্গস্থান- 

. সংস্থানাঁৎ মহিযান্তরমন্দিনীৎ ॥ ভ্রিশূলং 

দক্ষিণে দদ্যাৎ খড়ক্চক্রন্তথৈব চ। তীক্ষ 
বাণং তথা শক্তিৎ দক্ষিণে যুর়িবেশযেহ ॥ 

খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমগুশমেষ চ ও 

ঘণ্টাং ব! পরণুং বাপি বামতঃ সপ্নলিব্শ- 
যৎ॥ অধন্তাম্মহিযং তদ্দ্বিশিরস্কং গ্র- 

দর্শয়েৎ | শ্রিরশ্ছেদোন্ডবং তদ্বদানঘং 

খড়গপাণিনং ॥ হৃদি শুলেন নির্ভিন্নৎ নির্ধ- 
দক্রবিভূষিতং | রক্তরভীকৃতাঙ্গঞ্ক রক্ত- 

বিহ্কুরিতেক্ষণহ ] বে্টিতং নাগপাশেন 
ভ্রকুটাভীষণানন*। সপাশবামহস্তেন ধত- 
কেশঞচ ছুর্গয়। ॥ বমদ্রুপিরবন্ভুঞ্চ দে্যাই 

সিংহং প্রদর্শয়েৎ | দেব্যান্ত দক্ষিণ 
পাদহ মহ সিংহোপরিস্থিতহ ॥ 'কিঞি- 

র্ধৎ তথ বামনছুষ্ঠৎ মহিষোপরি 1 
আুরমানপ্র, তজ্রপঘদবৈঃ  'অমিবেশ- 

২ হঙ্গা ইদানীৎ হ্ররাছন্ত রূপং বক্ষে 
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বিশেষতঃ। সহঅনয়নৎ দেব মন্তবারণ- 

সংস্থিতৎ 1 পৃথুরুবঙ্ষোবদনং সিংহস্কন্ধং 

মহাডুজং | কিরীটকুগুলধরং পীবরোরু- 

ভূজেক্ষণহ ॥ বজোপলধরহ তদ্বনানাভরণ- 

ভূষিতং | পুজিতৎ দেবগন্করৈ্বরপ্নরো- 
গণসংস্ততৎ ॥ ছত্রচামরধারিণো। স্ত্িয় 

পার্খে তু কারয়ে্। সিংহাসনগ্রতৎ বাপি 

. খন্ধবর্ধণমংযুতহ । ইন্দ্রানী বামতস্তস্য 

কুর্ধযাদুৎপলধারিণীহ ॥ % ॥ সুত উবাচ। 

গ্রভাকরস্য প্রতিমামিদানীং শুণুত দ্বিজাঃ। 
রথস্থৎ কারয়েদেবং পদ্মহস্তং স্থুলো- 

চনহ ॥ অপ্তাশ্বখ্ৈকচক্রঞ্* রন্তদ্য প্রকল্প- 

য়েহ। ঘুকুটেন বিচিত্রেণ পন্মগর্ভসম- 
প্রভং ॥ মানাভরণভূষাচ্যৎ ভুজাভ্যাং 

ধুতপুক্ষরৎ। ক্বন্ধস্থে পু্ধরে তে তু লীল" 
য়ৈব ধুতে সদ| ॥ চোলকচ্ছন্নবপুষৎ ক্ষচি- 

চ্চত্রেমু দর্শয়েৎ | বস্ত্রযুগ্মমমোপেতহ 

চরণে। তেজসাবৃতে। ॥ প্রতীহারো। চ 
কর্তব্যে। পার্খয়োর্দগুপিঙ্গলৌ।। কর্তব্যো 

খড়গহস্তৌ। চ পার্থযোঃ পুরুষাবুভৌ। ॥ 

লেখনীকৃতহন্তঞ্চ পার্খে ধাতারমব্যয়ং | 
নানাদেবগণৈুক্তসেবং কুরযান্দিবাকরং ॥ 
'অরুণঃ সারথিস্তস্য পদ্থিনীপত্রসন্নিভঃ | 

অশ্ব” চ. বলিঙ্ুপ্রীবাবন্তস্থৌ তথ্য 

পার্খয়োহ ॥ ভূজঙগরশ্মিভিব্বদ্ধাঃ সপ্তাশ্বা 

বশ্মিন্যুতাঃ। পন্বস্থৎ বা হয়স্থৎ বা 

পন্মহস্ত প্রকল্পয়ে ॥ক্ষ॥ অগ্রেন্ত লক্ষণ 

বক্ষ্যে সর্বকামফলপ্রদ | দীপ্তং স্বর্ণ 

বপুষমর্দচন্্রীদনস্থিতৎ ॥ বালার্কসদৃশ- 

স্ুস্য বসনফ্াঁপি দর্শয়েৎ ॥ যক্ছোপ- 

বীতিনং দেবং লক্বকুচ্চধরত্তথা কম গুলুৎ 
বামকরে দক্ষিণে তুক্ষসুত্রকং | ভ্বালা- 
বিতানসংযুক্তমজবাহনযুজ্ছলং 1 কুওুস্থ- 
থাপি'কুব্বীত মৃদ্ধি সপ্তশিখাদ্বিতং | & | 
তথা বমং প্রবক্ষ্যামি দগুপাশধরং বিভূহ। 

মহামিহিষমারূড় কৃষ্গগ্রনচয়োপমৎ ॥ 

সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্তাগিসমলোচনহ । 

মহিষৎ চিত্রগুপ্তরঞ্চ করালান্ কিন্করাং- 
স্তথা ॥ সমন্তাদ্র্শয়েভস্য সৌম্যাসৌম্য।হ- 
অথ! সরান ॥%॥ রাক্ষসেন্দ্রৎ তথ! বক্ষ্যে 

লোকপালঞ্চ নৈথতিৎ | নর মহা- 
কায়ং রক্ষোভিব্বহুভিবঁতৎ ॥ খড়গহস্তং 
মহানীলং কজ্জলাচলসম্লিভং | নরযুদ্ত- 
বিমানস্থৎ পীতান্বরবিভূষিতং ॥ % ॥ 
বরুণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহত্তৎ মহাবলং | 
শঙ্থন্ফটিকবর্ণাভং হাপকেঘুরসংবৃতৎ ॥ 
স্বগাধিরূডং বরদৎ পতাকাধ্বজসংযুতং | 

ভূষণাবগতৎ শান্ত কিরীটবরধারিণং1%| 

বায়ুর্ূপৎং প্রবক্ষ্যামি ধুত্রেঞ্ হবগবাহনং ॥' 
চিত্রান্বরধরং শান্তং যুবানং কুধিনতভ্রুবৎ ॥ 

সথগাধিরূঢৎ বরদৎ প্তাকাধ্বজমংযুতৎ॥%॥ 

কুবেরঞ, প্রবঙ্গ্যামি কুগুলাভ্যানলঙ্কতং | 
হারকেমুররচিতৎ মিতান্বরধরং সদ1॥ 
গদাধরধ কর্তব্য বরদং খুকুটান্বিতং ॥ 
নবযুক্তবিমনিস্থৎ মেষন্থৎ বাপি কার- 

য়েহ॥ বর্ণেন পীতবর্ণেন গুহকৈঃ পরি- 
বারিতৎ.|* মহোদরং মহাঁকায়ং খদ্য- 

বউকদমন্থিতহ 1 গুহ্কৈর্্বহুতিরবুক্তৎ ধন- 
ব্যগ্রকরৈত্তথা ॥% ॥ঢ তখৈবেশং প্রব- 
ক্ষ্যা্ি ধবলহ ধবলেক্ষণৎ। ত্রিশুলপাণিনহ 
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দেবং জ্র্ক্ষং বৃষগতং বিভুৎ এ ক্ষ ॥ 

মাতৃণাৎ লক্ষণৎ বঙ্গেযে যখাবদনুপুর্ববশঃ 

ত্রহ্ধাণী ব্রহ্মদূশী চতুর্বস্ভা চতুভূজী। 
হৎসাধিরূঢা কর্তব্য! সাক্ষবৃত্রকমণডলুঃ | 
মহেশ্বরদ্য রূপেণ তথ! মাহেশ্বরী মতা । 

জটামুকুটসংযুক্তা বুষস্থা চক্রশেখরা | 
কপালশুলখষ্টান্সবরদাখ চতু্ুজা 0৯] 
কুমররূপা। কৌমারী মমুর্বরবাহনা । 
রক্তবন্ত্রধরা! তদচ্ছুলশক্তিধরা তথা ॥ 

হারকেমুরদম্পন। কৃকবাকুধরা। তথা ॥ ক্ষ এ 

বৈঝঃবী বিঝুঃসদৃশি গরুযূতি সত্যাস্থিতা। 
চতুর্ঘবাুণ্চ বরদা। শখ্চক্রগদাধরা 1 

মিংহাসনগতা বাপি বালকেন সমন্বিতাক্গা 
বারাহীঞ্চ প্রবক্ষ্যামি মহিযোপরিনং- 

স্থিতাঁং | বরাহসদৃশীং দেবীং ঘণ্টাচামর- 
ধারিণীং । খদাচক্রধরান্তদদ্দানবেক্দ্বিনা- 

" শিনীহ ॥ ক ॥ ইন্দ্রানীমিন্্রসদৃণীৎ বজ্শুল- 
গদাধরাৎ। গজাদনগতান্দেবীং লোচনৈ- 
এর্বহুভির্তাৎ। তণ্ডকাঞ্চনবর্ণাভাৎ সর্ববা- 

“ভরণভূষিতাং ॥ ক ঢ তীক্ষথড়গধরান্তদ- 
ছক্ষ্যে যোগীশ্বরীমিমাৎ। দীর্ঘজিহবামূর্ব- 

কেদীমন্ছিখতশ্চ ম্ডিতাঁৎ। দংই্রুরাল- 

বদনা কুর্যাচ্চেব কৃশোদরীং 1 ক 
কপালমালিনীং দেবীং ঘুগুমালাবিভূ- 

ফিতা । কপালৎ বামহত্তে তু নাংস- 
শোণিতগুরিতৎ ॥ সকেশন্ত শিরো ন্যস্ত 
শত্ত্িকা দক্ষিণে তথা ? গৃত্রস্থা” বায়সন্থা 

বা নির্মাংনা বিগতোদরী। করালবদন! 

তদ্বৎ কর্তব্য সা ভ্রিলোচনা হক চামুও। 

বন্ধঘণ্টা চ স্বীপিচম্রধরা শিবা | দিগ্বাসা 

কালিকা তদ্বদ্রাসভস্থা কপালিনী 

হৃরজপুষ্পীভরণ! বর্ধনী ধ্বজসংযুতা | 

বিনায়কঞ্চ কুববীতি মাতৃণামন্তিকে সদা | 
বীরেশ্বরশ্চ ভগবান্ বৃঘারূটো জটা- 

ধরঃ) বীণাহতস্ত্িশুলী চ মাতৃণামগ্রতো 

ভবেৎ ॥ & ॥ অ্রিয়ন্দেবীহ প্রবক্ষ্যামি নবে 

বয়সি সংস্থিতাং। হুযৌবনাৎ পীনগণ্ডাং 

বক্তো্ঠীৎ কুঞ্চিতভ্রবহ ॥ পীনোনতন্তন- 
তটাং মণিকুগুলধারিণীং | জমণ্ডলং 

খুখহ তস্তাঃ শিরং সীমন্তভুধিতৎ ॥ পদ্ধ- 

স্বম্তিকশসৈ্ববা ভূষিতাৎ কুন্তলালকৈঃ ৷ 
কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রৌ চ হারভূষে পয়োধরৌ ॥ 
নাগহন্তোপশৌ বাহু কেয়ুরকটকোজ্জ্বলো। 
পদ্মৎ হন্তে চ দাঁতব্যৎ শ্রীফলৎ দক্ষিণে 

কবে ॥ মেখলাভরণান্তদ্বত্গুকাঞ্চনহ- 

প্রভাঁহ | নানাভরণসম্পমাৎ শোভনাম্বর- 

ধাঁরিণীৎ | পার্খে তন্যাঁঃ জ্িয়ঃ কার্য" 

শ্ডানরব্যগ্রপাণযঃ | পন্মাসনোপবিষ্টান্ত 
পদ্মসিৎহাঁসনস্থিতাহ ॥ করিভ্যাৎ স্বাপ্য- 

হানা স৷ ভূঙ্গারাভ্যানেকশঃ ॥ প্রতি- 

পালয়ন্তে। করিণ ভূঙ্গারাভ্যাং তথা- 
পরৌ ॥ ভু়যানাচ লোকে শৈশ্ুথা গন্ধর্বব- 
গুহাকৈঃ ॥ ক 1 তখৈব যক্গিনী কার্ধযা 
শিদ্ধারনিষেবিতা | পায়ো কলনৌ 
তপ্যান্তে।রণে দেবদানবাঃ ॥ নাগাশ্চৈ 

তু কর্তব্যাঃ খড়ণখেটকধারিণঃ | অধন্তাৎ 

প্রক্ৃতিস্তেবাং নাভেরুর্বঞ্চ পৌরুষী এ 
ফণাশ্চ মুদি কর্তব্যা হিজিহ্বা বহবঃ সখাঃ। 
পিশাচা রাক্ষমাশ্চৈব ভূতবেতানজাতিয়ঃ॥ 
নির্াংসাশ্চৈব তে সর্ব বৌজ্রা বিকৃত- 



গ্রুতিম! 

জূপিণঃ। ক্ষেত্রপালশ্চ কর্তব্যে। জটিলে। 

বিক্ৃতাননঃ ॥ দিগ্াসা শটিলন্তদ্বৎ শ্ব- 

গোমাহুমিষেবিতঃ | কপালং বানহত্তে ভু 

শিরং কেশনমাহতহ 1 দক্ষিণে শন্ত্রিকাহ 

দদ্যাদহরশয়কারিণীহ 0 ক ॥ অথাতঃ অং 

প্রবক্ষ্যাসি দিউজং কুনমায়ুধৎ | পার্খে 
চাশ্বমুখহ তম্য মকরধ্বজনৎযুতহ॥ দক্ষিণে 

গুগবাণঞ্ বামে পুঙ্পনয়ৎ ধনুঃ | প্রীতিঃ 

ম্যাদ্দক্ষিণে তস্য ভোজনোপন্করাস্বিতা ॥ 

রতিস্ত্র বাঁনপার্থে চ শযনোপন্রান্িতা। 

পটস্চ পটহশ্চৈৰ খরঃ কামাতুব তথা ॥ 
পর্শিতে! জলবাপী চ বন নন্দনমের চ॥ 
স্ুশোভনশ্ড কর্তব্যে। ভগবান্ কুনুমাযুধঃ॥ 

হস্থানমীমদ্রেজং স্যাছিল্ময়ং বিশ্বনে ত্রকখ। 

এতছুদ্দেশতঃ  প্রে।ভুৎ এ্রতিমালক্ষণৎ 

ময়। ॥ বিস্তবেণ ন শরোতি বৃহস্পতিরপি 

দিলাঃ। ইতি মংষ্যপুরাণে দেব।চ্চানু- 

-কীর্তনে প্রতিমালক্ষণৎ নাম ২৩২। ২৩৩। 

২৩৪ । ২৩৫ অধ্যায়ঃ ॥ * ॥ সা ছিবিধ!। 

স্থাপনরূপা। স্বয়ৎব্যক্তর্ূপা। চ | যথ|। 
শ্রীনদাশিব উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি 
তদংশ।বনথং হরেহ। স্থাপন, ব্বয়হব্যক্ত 

দ্বিবিধং তৎ প্রকীন্তিতং ॥ শিলাম্বদ্দার- 

+লৌহাদ্যৈঃ কৃত্ব! প্রতিকৃতিং হরেঃ। শ্রোত- 
স্মার্ভতাগমৈঃ প্রোক্তা। ক্রিয়াসংস্াপনা হি 
তগ॥ তৎস্থাপনমিতি প্রোক্তং জ্বমহব্যক্তুৎ 

হি মে শৃণু1%। যন্মিংভ্ত নিহিতো। বিঃ 

স্বযমেব নৃণাৎ ভুবি ॥ , পাষাণদার্বেবা- 
বাস্মেশ স্বযহব্যক্তৎ হি তৎ স্মতৎ | 

-- স্বয়ধন্যক্তে স্থাপনে বা পুজয়েন্মধুসুদনৎ ॥ 

২৫৩৬ 

. বিষ্ুস্চ বহিরঙ্গে তু ভীম 

প্রতিমা 

দেবতানাং মহবীপাদর্চনারহ ব্নাতনঃ | 

স্বয়মেব ভগমাথঃ সানিধ্ৎ ঘাতি কেশবঃ॥ 

বস্ত যদ্দিগ্রহে ভাগ্যৎ তদেব।বিরভুন্ুবি । 

তদেব পৃজয়েমিত্যস্তশ্মিমেন, রমেৎ সদা ॥ 
ভ্রিয়োহস্বশায়ী দেবেশো বিধেরর্যই শুভা- 
ননে। স এবেঙ্াকুনাথানাং তপসাবিরভূ- 

ভুবি ॥ ময়াপি কাশ্যাং নংপুজ্যো মাধবঃ 

কলুষাপহঃ । দক্ষিণোদধিতীরে ভু নীলাড্ 
পুকষোভমে ॥ দারুরূপী জগন্নাখো ভ্রল্ধণ! 

স্থাপিত: স্বয়ং | স এব পুজ7ঃ সর্ধেরবাং 

লোকানাং খনু পার্বতি ॥ নরনারায়ণঃ 

সাক্ষাৎ পৃজ্যো বদরিকাশ্রমে । গদাধরো 
গয়াযান্ত প্রয়াগে মাধবন্তথা | মাধবে| 

বিধিবহ পুজ্যে! গঙ্গাসাগরসঙ্গমে | কপাল- 

যোচনে তীর্ধে কলিজেহচ্টেয! হরিভ্থা 
সঃ শিবে যতঃ। 

দ্বারকায়াং বান্থদেবঃ কুরুক্ষেত্রে রণে" 

শ্বরঃ ॥ নারায়ণো ব্যঙ্কটাডো, পুজ্যে! 
নিত্যৎ অনাতনঃ । স্বয়ং শ্রীভগবান্ কৃষে। 

ধান্সি বৃন্দাবনে,শুভে ॥ গোবিন্দঃ কেশবো 
নন্দমঘশোদানন্দনো বিভুঃ | পুজ্যো মদন" 

, গোপালগোবদ্ধনুধরাদিকঃ ॥ চতুরশীতিকে 

ক্রোশে ত্রহ্মাগডাতীতকে শিবে ! কলিন্দ- 

নন্দিনীতীরে মহাপ্রলয়বর্জিরিতে ॥ সদৈব, 

কাফেরভ্য্যঃ ভ্রীগোপীজনবললভঃ ॥ যত্র 

যত্র হরেরর্চা ন্বয়তব্যত্তা শুভাঁননে ॥ 

নং তীর্ঘং তথ! ক্ষেত্র যজ্ঞদানমহোত- 

সবহ ॥ সহকীর্ভনহ সর্ববভক্তিস্তথা কাক্ক- 
দিকৎ জন ॥ কায়েন মনসা বাচা ভক্ঞয! 

- দেবি পুনঃ পুনঃ । তত্র তত্র সনাগন্য 



প্রতিমা, ২৫৩৭ প্রতিমা 

, ব্রমেহহং 

* ,জ্ঞানমর্ছীয়াং বিন্দতে 'নৃণাৎ | .চক্ষুষো- 
সধিষয়ং প্রাপ্য দদাঁতি .ফলমীপ্দিতং ॥ 

. অরবাবন্থাস্থ সৌরভ্যমচ্চায়ালভতে নরঃ। 
- “অঙ্গানাসপি সানিথ্যং সর্বদা পৃথিবীতেলে ॥ 
; জন্ুুত্বীপে মহাঁপুণ্যে বর্ষে বৈ ভারতে 

. শুতে। অর্চায়াং সন্নিধিধিষেরনেতিরেযু 
কদাচন ॥ তন্নাদধৈ ভারতং বর্ষ সুনিভি- 
ত্্রিদশৈরপি । সেবিতং নততং ,সুক্র 
তপোধজ্ঞক্রিয়াদিভিঃ ॥ ভারতেহম্মিন্ 

: , মহাবর্ষে নিত্য মন্নিহিতো হরিঃ। ইন্দ্র 

1 এছ্যন্সে তথ! কৌন্ম সিংহানড্রৌ বদরীবনে ॥ 
কাশ্যাং প্রয়াগে সোমে চ শালগ্রানাঁচলে 

. তর্থা। নারায়ণাচলে সোমে বরাহে বামনা- 
শ্রমে । এবমাদ্যাঃ ব্য়ংব্যক্তাঃ সর্ববকাম- 

- ফলপ্রদাঁঃ॥ স্বয়মেব হি সান্নিধ্য যশ্মিন্ 

যাতি জনার্দনঃ। তন্মিম্েব স্বয়ং ব্যক্তৎ 

বসস্তি মুনয়ঃ শুভাঃ ॥ অহাভাবতগ্রেষ্ঠো 
বিধিন! শ্থাপ্য কেশবং | মন্ত্রেণ কুরধ্যাৎ 

সামিধ্যৎ শ্থাপনহ তদিশিষ্যতে ॥ ন তু 
শাজাদিভিঃ কার্য থুকুন্দস্থাপনাদিকং 

শ্রীহরেরচ্চনং কণ্ম্ম যাত্রোৎনবমথাধ্বরং [ 
যহকিিদ্বৈফবৈঃ কার্ধ্যমপরহ মন্দিরা 
দিক | খ্রবং বিষুর্ম গৃহ্াতি কত, 
মেতদ্বহ্যুখৈ: ৮. ইতি পাস্মোস্তরথণ্ডে 
ও ,অধ্যায়ঃ ৮৮ ভগবত্যাঃ প্রতিমা 

রাধনবিধি্রথ1। ভ্রহ্গোবাচ। শৃণু তশ্যা!ঃ 
আরাধ্ক্ষ আরাধনবিধিহ পরহ। যথা স 

তোষিতা পুর্ববং শা তযৈ ফলেপূহৃতিঃ হ 
ব্দযজ্েন দেবেশ তখা হুমপি পুজয় ॥ 

১২৩ 
ক 

তব্যবন্থিতঃ নাঙটা্যোগজৎ ] র 
এ 

হি 

খু 

হয়! প্রার্তং সুর 

শল্তু১-, পুঁজয়তে * দেবীং মন্্রশরিময়ীং 
শুভাহ |, অক্ষমালাকরে!| নিত্যং তেনাসে। 

- বিভুরীশ্বরঃ ॥ অহং টৈলময়ীং দেবীং 
যজামি হরসত্তম 1” তেন ক্রহ্মত্ষেবেদং 

হ॥ ইন্দ্রনীলময়ীং 
. দেবীহ। বিষুঃর্গয়তে সদ! | বিষ 

, প্রাপ্তবাং্তেন অছ্ুতৈকং সনাতিনং ॥ 
দেবীং হেমনয়ীং কান্তাং 'ধনদোহচ্চয়তে 

সদ1।; তেনাসে। ধনদো দেবো ধনেশত্ব- 
মবাপ্তবান্॥ বিশ্বেদেবা মহাতানো রৌপ্যাং 
দেবীং, মনোহরাং 1 যজন্তি বিধিবন্তক্ত্য! 

তেন বিশ্বতবমাপুযুঃ॥ বাযুঃ পুজয়তে ভক্তযা 
দেবী, পিভলসম্ভবাং ।+বায়ুত্বং তেন 

তৎ" প্রাণ্তমনৌপম্যৎ গুগাবহং ঘ বসবঃ 
হঙসিকাং, দেবীহ পুঁজয়ন্তে বিধানতঃ | 

প্াণুবন্তো নহাত্মানো বনত্বং ছমহো- 
দয়ং] অশ্থিনৌ পাধিবীৎ দেবীৎ পুজয়ন্তো। 
বিধানতঃ। তেন তাবশ্বিনে দেবে দিব্য- 

দেহং গতাবুভে ॥ স্ফার্টিকাং শোঁভনাঁং 
দেবীং বরুণোইচ্চয়তে সদা । বরুণত্বং 

হি সংপ্রাপ্তৎ তেন খন্ধযা মমস্থিতৃং ॥ 

দেবীমন্ননয়ীং পুণ্যামপ্ির্বতি ভাবিতঃ। 

অগ্রিস্থৎ প্রাপ্ডবাহস্তেন তেজোরূপসন* 

স্বিতং।. তাআাং দেবীং স্দাকালং ভক্ত 

দেবো দিবাকরঃ। অর্চতে তত্র সম্প্রাপ্তৎ 

তেন সুর্য মহ সুকাশৈলনয়ী 

দেবীহ সোমঃ পুলয়তে সদা । হেল 

মোবোহপি-সংপ্রাণ্তঃ সোমত্বং সহতোত 

. জ্লং ॥ প্রবালকমদীৎ দেবীহ যদস্ডে 

পঙগগোতমাহ ॥ তেল নাখাজ্ত ভোগাদ্যাঃ 



প্র ৩৭।, 

প্রয়ান্ত্েতে পরহ পদ ॥ কৃষায়লময়ী 
দেবীং পুজয়ন্ত্যহারোভনাঃ | বাক্ষসাশ্চ 

মহাত্মানত্তেন তেইমিতবিক্রমাই 0 ত্রপু 

সীনময়ীং দেবীহ পিশাচাঃ পুজয়ন্তি 
তাঁং। তেন খন্ধিবলেপেতাঃ প্রয়ান্তি ), 

পরমৎ পদং,॥ ত্রেলোহিকাৎ সদা দেবীং 
যজন্তে গুহকদয়ঃ। তেন ভোগবলো- 

পেতাঃ পরয়ান্তীশ্বরমন্দিরং॥ বন্ুলৌহময়ীং 
দেবীং যজন্তে মাতরঃ সদা 1 মাতৃত্ব 

প্রাপ্য তাঃ সর্বাঃ পয়ান্তি পরমৎ পদং ॥ 
এবহ দেবাঃ বগন্র্বাঃ পিশাচোরগ- 

রাক্ষসাঃ। পৃজয়ন্তে সদাকালং চচ্চিকাং 
স্বরনায়িকাং॥ তথ। ত্বমপি দেবেন্দ্র যদী- 
চ্ছসি পরাৎ গতিং ।- শিবাৎ মণিময়ীং 

পুজ্য লভসে মনসেপ্নিতান্ ॥ কাণান্ হর 
বরাধ্যক্ষ কামিকৈঃ পুঁজিতা সদ! 1 দদাতি 
সর্ববলোকানাহ চিন্তামণির্বথা শিব] %॥ 

অপি চ্। হেমতাআ। চ স্ৃদাক্ী শৈল! 
চিত্রায়মাপি বা। শক্তিশুলে স্থিতা দেবী 

সর্বকামফলপ্রদা।। যে যস্য আয়ুধঃ 

প্রোকিস্তম্মিংস্তাৎ প্রতিপুজয়েৎ। দেবী 
শক্যচ্চিত! পুংসাং কামায়ুঃহৃতসৌখ্যদ1॥ 
শূলে সংপুজিতা। , বয় সর্ধ্বং ভবতি 

পুজিতহ | বাক্ষাৎ বা শৈলজাহ বাপ্রি রত 

ধাতুময়ীমপি ॥ বিরিন| .শান্্রদুষ্টেন,দশ- 
বাহুত্রিলোচনাৎ। কারয়েন্ডক্তিমান্,; যত 

,দেরীৎ শাজ্বিশারদঃ [.% ॥ স্থাপন্বিধি- 
ধব্থ।। সর্ববশৈলেইিকাষ্ঠোখৎ .ৃহং রাস্ত- 

, বিভাজিতং । বলভীমণ্তগিৎ বস তাসাস্ত 

* শ্াপনে শুন্বৎ ॥ গৃদ্ধনৈবেদ্যধুপেন্ স্বলি- 

২৫৩৮ প্রাতিন 

'মালাবিভূষঘৈ:। অধিবাদনপূর্বান্ত স্থাপ-। 
. £্ীয়ান্্ তদ্দিদেই ॥ বেদধ্বনিমহাঘোষৈই 

ভ্ত্রীঙ্গীতোঁপশোভিতং | কর্তব্যং স্বাপনং 

তাষাং বহুবাদিত্রনাদিতং ॥ রাত জাগ- 

রণং.তত্র দেব্যাং পৃজার্থবৃদ্ধয়ে ।' সর্ব" 

লক্ষণমম্পুর্ণৎ সর্র্বোপকরণান্িতৎ ॥ বাঁপী- 

কৃপতড়াগাদিবাটিকাঁবনশে!ভিতং।. বেশ্যা- 
তুর্য্যোপসম্পন্গৎ ধ্বজচ্ছত্রবিভূষিতং ॥ 

'ঘণ্টাদর্পগদীপাদি দেয়ং দ্ব্যং নিক্নপিতং! 

ঘন্টিক! তত্র বক্ট্যাদি দিনসংখ্যার্ঘবিদ্ধয়ে॥ 
কর্তব্যা একমেকংবা যথাকালপরিচ্ছিদে। 
অনেন বিধিনা বস্ত মাতরঃ স্থাঁপয়েমরত | 

ইহাত্র পুজনীয়ন্ত স্বতো যাতি পরাং 
গতিং॥ ইতি দেবীপুরাণে 'মাতৃপ্রতিষ্ঠা- 

মহাভাগ্যৎ ॥ * ॥ অল্পবুদ্ধীনাং প্রতিমা 
দেবত্বৎ যথ|। অগ্পে। ক্রিযাঁবতাঁং দেবে, 

হৃদি দেবে! মনীধিণাঁৎ। প্রতিমা স্বল্প 

বুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং,সর্ববতে| হরিঃ ॥ অপি 

চ। অগ্ো ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাঁহং 

মনীধিণাং। প্রতি! পবদ্ধীনাং জ্ঞানিনা- 

মস্মি সর্ববতই ॥ ক ॥ প্রতিমা লক্ষণবতীৎ 

বঃ কুরধ্যাচ্চৈব মানবঃ| কেশবস্য পরং 
লোকমক্ষয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ যিবর্ষমহ- 
আগাৎ সহআাণি শহামুনে:! ক্রীড়তে 

দেববভ্ব্র অগ্নরোভিঃ সকিন্নরৈঃ 7 যঃ 
-. স্থাপয়েদ্বরেরস্চাৎ স্বপ্রশস্তে নিবেশনে। 

, পুরুষঃ কৃতবৃত্য্থানৈনঞ্চ মরণং নয়েহ 
-* সংস্থাপ্য 

-শৈলজাৎ। রতুজাঁৎ রৈতিকীৎ বপি-বহি- 

; স্তীর্ষে ঘৃহেহপি পা & মাকসানেন গোবিন্দৎ 

প্রতিমা . বিষ্টোহেমরগ্যন্স- 
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সম্যক্ সংস্স(প্য -মানবঃ | যং বং কাম- 
য়তে কীনহ তৎ তং প্রাপ্োত্যসহশয়ৎ 1 

ইত্যগ্িপুরাণং ॥ 
প্রতিষানং রী) প্রতিবিম্বং। বাহিখস্যাধো-. 

ভাগঃ। ইত্যমরঃ॥ অস্য বাহিখস্যাধো- 
ভাগে দন্তযোর্মধ্যৎ  প্রতিমানমুচ্যতে 

৭গ্রুতিমীয়তে অনেন প্রতিমানং ডু মিঞ ন 

ক্ষেপে অনট্মিম্যোরিতি উঠ । প্রতিমানৎ 

প্রতিচ্ছায়। গজস্তান্তরালয়োরিতি কুদ্রঃ। 
ইতি ভরতঃ-] 

প্রতিমার্গকঃ (পুং) পুরবিশেষঃ। যথা | ব্যোম- 

: চারিপুরং শৌভযুদরষকঃ প্রতিমার্গকঃ। ইতি 
জটাধরঃ ॥ হরিশ্ন্্রপুররৎ শৌভযুদ্রন্কঃ 

 প্রতিমার্কঃ। ইতি, ভ্রিকাগশেষশ্চ ॥ . 
প্রতিযুক্তং (ব্রি) পরিহিতবন্ত্রাদিঃ। ইত্য- 

২ অর ॥ 
গ্রতিযত্্ঃ (পুহ ১ লিদ্ন।। বাছা । উপগ্রহঃ। 

বন্দী) ইত্যযরঃ [* নিশ্রহাঁদিঃ। সতো 
, গুণান্তরাধানং। ইতি ভরতঃ ॥ সংক্কারঃ। 
ইতি স্বামী? গ্রহণাদিঃ। ইতি রামা- 
শ্রেমঃ ॥ গুতিগ্রহঃ | ইতি মুকুট ॥ প্রতি- 

, যত্রুস্ত সংস্কারে লিগ্নোপশ্রহণেষুচ। ইতি 

রি ॥ প্রযত্রবতি ত্রি। ইতি তরিকা” 

শেষঃ |. রচনা | ইতি জটাঁধরঃ॥ ; 

প্রতিঘাতনা- (ভ্ত্রী) প্রতিমা ৷ ইত্যমরঃ ॥ 
এএভুল্যযাতনা, চন" 

গ্রতিযোগঃ (পুহ) বিরোধঃ ॥ প্রত্যন্ত ূ 
ইতিব্যুৎপন্তা! ভাবঘঞ্গ্রত্যযনিষ্ন্গঃ | 

প্রতিযোগী, [ন্]-(ভরি) বিবোধী। বা. 

.. সাধ্যবহপ্রতিযোগিকালোন্যাভাবাসাসানা- 

প্রতিরপং' (রী) প্রতিমা | ইতি নি 

- ধিকরপ্যৎ | ইতি.ঃচিন্তামণিঃ ,॥ : সু. 
“প্রতিপক্। বখ! । প্রতিযোগিন ছৃষ্রা 
প্রতিযোগী নিবর্ভতে, |. ইতি প্রাচীন- 

কারিকা॥ ২." | 
প্রতিরভ্ঃ (পুং) প্রতিল্তঃ 1 ইতি বিজ 

চ. * কোষঃ॥ 

তরিকা 

'শেষঃ ॥ 

প্রতিরূপকং (ত্র) প্রতিবিই ॥ ইতি জরা 
ধরঃ॥ 

প্রতিরোধঃ (পু) ভির্কারঃ ৷ ইতি বান, 
শব্দটীকায়াৎ ভরতঃ ॥ সংগ্রতিপক্ষঃ | 
য্থা। প্ষদাধ্যসাধনীপ্রসিষধিসবরূপা সিদ্ধি- 

বাধপ্রতিরোধানাং নিরালঃ। 'ইতি স- 
ব্যভিচারশিরোসনিঃ.॥ চৌর্য্যৎ ॥ প্রতি- 
রোধিশব্দদর্শনাৎ 1 ৫ প্র 

প্রতিরোধক: (পু) চৌরঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 
প্রতিরোধী [ন্] (পুং) চৌরঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রতিলভ্তঃ (পুং) লাভঃ ॥ তৎপর্যযায়ঃ | 

লত্তনৎ ২ | ইতি হেষচন্দ্রঃ॥ যথা । 
নৈব নঃ প্রিয্তমোভয়থাসৌ.“বদ্যঘুং ন 
বুখুতে বৃপুতে ব1। একতো! হি" ধিগমূ 
মগ্ুণজ্বামন্যতঃ কথমদঃ পরতিলনতঃ ॥ ইতি 

, শরীহূ্ষঃ ॥ 
প্রতিলোগঃ ( ত্রি):বামঃ 1. ইতি € হেমচন্দ্রঃ. 

খবিলোনঃ। বথা। তাবুভাবপ্যসংস্কার্ধ্যা 
বিতি বর্দো ব্যবস্থিতঃ 13 বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ 

পুর্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ ॥ ইতি মানবে 
৯. অধ্যায়ে ৬৮-শ্লোকঃ ॥ 

প্রতিলোমজঃ (তরি) প্রতিলোমজাতঃ (ির 
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বায় অধমবরমাজজাতঃ। বথা। 'সংকীর্ণ প্রতিবিষ্ুক* (পুং) ] ইতি 
যোনয়ো .যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ। 1, 
অন্যোন্যব্যতিষ্তাম্চ তান্ প্রবক্ষযাম্যশে- 

ফতঃ ॥ ইতি মানবে ১০ অধ্যায়ঃ ॥' 

প্রতিবচ ষ্] (কী) প্রত্যুত্তর ॥ ইডি 

'হেমচন্তরঃ ॥ ৃ্ 
শতিবচনহ (ব্লী.) প্রতিবাক্যং ॥ উত্তরং,) 

ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ ॥ 
প্রতিবসথঃ (পু) আাঁমঃ।| ইতি হেম- 

চন্দ্রঃ ॥ 
অতিথাক্[হ] (হী ).উৎ 1 ইতি শব্দ- 

বত্বাবলী | 

প্রতিবাক্যৎ (লী) উত্তরহ | । ইত্যমরঃ 1 
প্রতিব্বণিঃ (্ত্ী) পরত্যুক্তিঃ। প্রত্যুত্তরং। 

ইতি ভূরিগ্রয়োগঃ॥ , 
প্রতিবাদী 1 (ত্রি) প্রতিপক্ষঃ। ধা 

বদ হেবদিধঃ পক্ষঃ কল্পিত; ঃপুর্বববাদিন1। 

" রাজনির্ধন্টই £ 

প্রতিবেশঃ (পুং) গ্রতিবামিগৃহৎ। আসম্-. 

- গৃহিণহি গৃহং । ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 
প্রতিবেশবাসী [ ন্] (ব্রি) গ্রতিবানী”। যথ! 

নে! জানে প্রতিবেশবাদিনি গুরোঃ বিৎ 

. ভাঁবি সন্তাঁবিতং। ইত্যলক্কারকৌস্তভং & 

প্রতিবেশি [ন্] (ত্রি) প্রতিবাদী। ই্তি 

শব্দরত্রাবলী ॥ 

প্রতিশাসনহ (ক্লী) আহুয় ভূত্যাদীনাং সা 

প্রেরণং | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতিশিউং (তরি) প্রত্যাখ্যাতং | (রি 1 

ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

প্রতিশ্থা (স্ত্রী) প্রতিশ্থটায়ঃ | ইতি শবদর়ছা- 
বলী নট 

প্রতিশ্ঠায়ঃ (গং) ডর 1 ইত্যমরঃ ॥ 
প্রতিশরয়ঃ ( পুহ) যজ্রশালা। ইতি জটাধরঃ॥ 

দদ্যাতৎপক্ষমন্ন্ধৎ প্রতিবাদী তদোভরহা৷ 

ইতি ব্যবহারতন্বে বৃহস্পতিবচনৎ ॥ 
প্রতিবুসরঃ (পু) প্রতিদিনং। ইতি হারা- 

বলী' ॥. 

শুতিবামী' [ন](তি) আমগৃহী। নিকট- 
স্বায়ী। পড়সি ইতি ভাষা-। প্রতি- 

বসতীতি গরহাদিত্বাসিন্প্ত্যয়নিষ্শনঃ ॥ 

গরতিবদ্বং (রী) প্রতিমা. পরতিচ্ছায়া। ইত্য- 
মরঃ ॥ 

প্রতিবিষ! (স্ত্রী) অতিবিষ1 |. অভিইদে [ইভি 
ভাষা । ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতিবিষ্ু (লী) বিস্কুৎ বিজু প্রতি 1.ইতি 
, মুগ্ধবোধব্যাকরণং ॥ 

সভা । আশয়ঃ। ইতি মেদিনী ॥ ওকঃ। 

ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 

প্রতিশ্রবঃ € পুং) অঙ্গীকারঃ | ইত্যমরঃ॥ ৃ 

প্রতিশ্রুৎ্ (স্ত্রী) প্রতিধ্বনিঃ ৷ ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতিশ্রুতঃ (ত্রি) অঙ্গীক্কতঃ | ইততমরঃ 1 
প্রতিষিদ্ধঃ (তরি) প্রতিষেধবিষয়ঃ। নিষিদ্ধঃ। 

যথ! 1 * অপ্রতিষিদ্ধমনুমতৎ ভবতীতি 

দত্তকচন্ড্রিক! ॥ 

প্রতিষেদা [খ ] (ভ্ভি) প্রতিষেধকর্ভা। তৎ- 

পর্যযায়ঃ। মাশব্দিকঃ হ। রি ত্রিকাণ্- 

শেষঃ ॥ 

প্রতিষেধঃ (পু ) নিবেধঃ। যথ|। প্রাধান্যন্ 

বিধের্বত্র প্রতিষেধেহপ্রধানতা পধ্যদাসঃ 
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- অবিজ্েয়ে। বত্রোততরপদেন নঞ্া। টি 

মলনানতভৃৎ' ॥ 

প্রতিষেধকঃ (ত্রি) প্রতিষেধকর্তা । যথখ! | 

- যষ্ভিবর্ধদহআণাৎ সহজাণি বসেদ্দিবি 1 
যেহিনুমন্তাপি ভবতি নিরয়ে শ্রতি- 

1- যেধকঃ ॥ ইত্যঘিপুরাণৎ ॥. 

প্রতি্ধঃ (পু) দুতঃ ।. ইতি 

বলী॥ 

গুতিক্ষশঃ দেহ) সহা়ঃ। বার্তাহ্রঃ ভা ॥ 

ইতি মেদিনী ॥ 

গ্রতিষ্ষষঃ ( পুং ) চর্দরজ্ঞুঃ £ ইতি জটাধরঃ 1 

প্রতিফনঃ (পু. ) চরঃ| ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 
 প্রৃতিউন্তঃ ( পুৎ ) প্রতিবন্ধঃ| ইত্যমরঃ ॥ 
প্রতিষ্ঠঃ (পুং) সুপার্থনামকরৃতার্হৎপিতা ॥ 

.* ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ প্রতিষ্ঠাযুক্তে ত্রি॥ 
প্রতিষ্ঠা (স্্ী), গৌরবঃ। ক্ষিতিঃ| স্থানৎ | 
১ যাগনিসপত্তিহ, চতুরক্ষরপদ্যৎ । ইতি 

মেদিনী ॥ ক্ষ ॥ সংক্ষারবিশেবঃ॥ তদৃ- 
দিনাদি যথা। নহস্তপুরাণে। ঠচত্রে বা 
ফাঙ্তনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা.যাধবে তথ! ॥ 

অময়ঃ সর্ববদেবানাং প্রতিষ্ঠা গুভদা 
ভবেহ ॥ প্রাপ্য পক্ষৎ শুভ শুর্লমতীতে 
চোনরায়ণে। পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া 

স্গ্রনী তথ! ॥ দৃশমী পৌর্ননাসী চ 'তিখা 
অেষ্া ত্রয়োদশী | আহ্ প্রতিষ্ঠা বিধিবহ 

.ক্কৃতা বহুফল! ভবে ॥ ক ॥ প্রতিষ্ঠা সর্বব- 

দেবানাং কেশবন্্য বিশেষতঃ । উত্তরাঁ- 
বণমাপন্ষে শুক্লপক্ষ শুভে দিলে ৪ কৃ 

পক্ষে চ পক্ষম্যামউদ্যাধের শশ্ততে-একর 
ভুবলভীচনে। বুগ্াদাবিয়নে পুপ্যে কর্তব্যৎ 

১২৭ 

শব্দর্তা- 

বিযুবদয়ে ॥ চন্দরসূধ্যগ্রহে খাপি দিনে 
পুনোহথ পর্বহথ।.ব! তিথির্ধন্য দেবস্য 
তয্যাৎ বা তথ্য কর্তিত ॥ গৃহ্যাগমবিশে- 

. ষেণ প্রতিষ্ঠা মুভিদায়িনী ['ক্ ॥ 'পন্স- 
* পুরাণে | গ্রতিপদ্ধনদস্যোক্ত1 . পবিভ্রা- 
রোপণে তিথিঃ। শ্রিয়! দেব্যা দ্বিতীয়! 

, ন তিথীনা দুম! স্থৃতা ॥ তৃতী়া'তু ভবা- 

ন্যাশ্চ চতুর্থী ততন্রত্য.চ। পঞ্চমী দোম- 

রাজস্ত যী প্রোক্তা গুহস্ত'চ ॥ ষণ্তমী 
ভাস্করস্তোক্তা ুরগাযাশ্চাউমী, তথা | 
মাতৃণাং নবদী প্রো দাদী : “বানুকে- 

স্তথা ॥ একাদশী ধাধীণাথ, দ্বাদশ, চত্র- 

পাণিনঃ। ভ্রয়োদত্ী তনঙগন্য শ্রিবস্যোক। 
চতুর্দশী । ঘম চৈব মুনিঅেষ্ঠ : পোঁপাসী" 
তিথি; স্ৃতা%॥ কল্পতরো দেবাপুরীণৎ। 

মহিযান্ছিরহন্ত্যাশ্চ প্রতিষ্ঠা :দক্ষিণায়নে । 
যদ্য দেবন্য বং, কালঃ প্রতিষ্ঠাধ্রস- 
রোপণে ॥ গর্ভাপূরশিলান্যাসে ' শুভদ- 
স্স্য পুজিতঃ-। . বদ্য দেবস্য” প্রতিষ্ঠা 
ধ্বজরোপণে খঃ কাল; শুভদন্তরী গর্তা- 
পুরশিলান্তাসে 'গৃহারস্তে প কাল? পুজিত 
ইত্য্চ | প্রতিষ্ঠাসমু্য়ে ! মে বা 
ফান্তনে বাপি চৈত্রবৈশা খয়োরপি! ল্যৈষঠা- 
যাঢুকয়োর্বাপি প্রতিষ্ঠা শুভ্দা ভবে ৫৪ 

ভবিয্যে। সোমো! বৃহস্পতিশ্চৈব শুক্র- 

শ্চ্ৰ বুধস্তথা॥ এতে সোন্যগ্রহাঃ প্রোক্ঞাঃ 
প্রতিষ্ঠ। যজ্তকদ্্দনি ॥ € ৪ খুৎস্যপুরাণহ ॥ 
আযাঢ়ে ছে তথা শুলমুভ্তরাত্রেয়মের চ] 

ক্যেষ্াশ্রবণরোহিগ্যঃ পুর্বভাত্রপদে তথা 

হস্তাশ্িনী রেবতী চ পুব্যা হৃগ্শিরতথা । 
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অনুরাধা তথ! স্থাতী প্রতিষ্ঠাদো প্রশ- 
স্ততে ॥ দীপিকায়াঁৎ | প্রাঁজেশবাসবকরা 

দিতিভাশ্বিনীষু পৌক্চামরেজ্যশশিভেমু 
তথোস্রেষু। কর্তৃঃ শুভে শশিনি কেন্দর- 

. গতে চ জীবে'কার্ধ্যা হরেঃ শুভতিখে 
বিধিবু প্রতিষ্ঠ। | প্রাজেশাদয়ঃ । রোঁহি- 
শীজ্যেষ্ঠাহস্তাপুনর্স্বশ্বিনীরেবতীপুষ্যাগ- 
গিরউত্তরফন্তন্যুত্তরাষাটোত্তিরভান্রেপন্নক্ষ- 

ভ্রাণি ॥ % ॥ সর্বমঙ্গলাদৃষ্টান্তে দেবী- 
পুরাণং ৷ যথা ছাদশমে জীবে অ্টমে বাথ 

ভাক্ষরে 1 প্রতিষ্ঠা কারিতা বিষেণের্মহাভয়- 

ক্রী মত কল্পতরৌ দেবীপুরাণৎ। চতু- 
 বরব্সৈন্তথা বিষুঃ গ্রতিষ্ঠাপ্যঃ স্খার্থিভিঃ ॥ 
শ্রতিষঠা ত্রাঙ্গণদ্ধারৈব কর্তব্যা । হয়শীর্ষ- 
পঞ্চরাত্রে ভগবদ্ধাক্যং | কর্ত,মিচ্ছতি যঃ 
পুণ্যৎ 'মম, ঘু্তিগ্রতিষ্ঠয়া৷ ॥ অন্বেষণীয়- 

* স্তাচারধ্যস্তেন,লঙ্ষণনংবুতঃ॥ ব্রাহ্মণঃ সর্বব- 

বর্ণানাহ পঞ্চরাভ্রবিশারদঃ। ত্রাঙ্গণানা- 
মলাভে ছু ভরিয়ে বৈশ্শৃদ্দুয়োঃ॥ ক্ষত্রি- 
হাণাম্লাভে তু বৈশ্যঃ শুদ্রেদ্য কল্পিতঃ। 
কৃদ![চিদ্রপি শুদ্রস্ত ন চ কার্যার্থমহ্তি॥ 0 

বৃহ্মারদীয়ে। প্রণমেচ্ছৃদ্রসংস্পৃক্টং লিং 
বা হরিম্বে বা । অ সর্বযাতনাভোগী 

' যাবদাইূতসংপ্লবহ ॥ তথা । স্দ্রীণামনুপ- 

নীভানাং শুদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর । স্পর্শনে 

' নাধিকারোহস্তি বিষ্ৌ বা শঙ্কবেহপি 

বাঃক। প্রতিষ্ঠাপ্রকারস্ত মৎস্যপুরাণাদা- 
বুক্তঃ॥ তদনস্তবে বিদ্যাকরবাজপেয়ি- 
প্রভৃতিসন্মতো! ভবিষ্যাছ্য্তঃ 7 বথা 

ভবিষাপুরাণং। অপনাঁদি যখাশক্তি কৃহা 

তম্মুলমন্ত্রকং। বিশ্যসেদদয়ান্তোজে প্রতি- 
মাস কতা ভবে ॥ আদিপদাৎ পুজোৎ- 

সবহোমাদি মহাকপিলপঞ্চরাত্রোক্ত কন 

চ কর্তব্যহ ৷ তদঘথ!। সপুষ্পণৎ সকুশহ 

পাণিহ স্যসেন্দেবস্য মন্তকে | পঞ্চবারং 

জপেন্থলমঞ্টোতভরশতোত্তরহং ॥ তকে! 

মূলেন দুর্দাদিপীঠান্তৎ সংস্পৃশেদিতি । 

তত্বন্যাসৎ লিপিন্যাস্ৎ মন্ত্রন্যামধ্চ বি- 

ন্যনেৎ॥ পৃজাঞ্চ মহতীৎ কৃর্ধ্যাৎ স্বগক্ত্রো- 
ক্তাং বথাবিধি। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণ 

স্থাপনমাঁচরেৎ ॥ লিপিন্যাসম্ত মাতৃকা- 

ন্যাসঃ। উত্তঞ্চ । জপাদৌ সর্ববমন্ত্রাণাং 
বিন্যসেন্ন লিপিং বিন11 কৃতং তন্নিগ্ষলং 

বিদ্যাত্তস্মাৎ পুর্ববং লিপিং ন্যমেৎা কাঁদি” 

মতেহপি। মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্চ মাতৃকা" 

ন্যাসমেব চ। সর্বাসাৎ প্রথমৎ কৃত্বা 

পশ্চাতক্রেদিতং ন্যসেৎ ॥ এতদচনাচ্চ 

মাতৃকান্যামঃ পুর্ব্বং পশ্চাতত্বন্যাসঃ | 

ক্রঘদীপিকায়াযপ্যেবং ক্রুমূঃ | সন্তরদ্যাসং 

শ্চ তভন্ান্্রবিশেযোক্তপদবর্ণন্যাসঃ॥ ত- 

দভাবে মূলমন্ত্রেণ শিরসি হস্তন্যাসঃ | ততু- 

ন্যাসস্ত বিষ্ুবিষয়ক এব | ন্যাসপ্রণাণানি 

সারদ!ক্রমদীপিকোক্তান্যনুমন্ধেয়ানি ॥ফা 

প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্তস্ত সারদীত্রয়োবিঃশতি- 
পটলোক্তঃ। যথা। পাশাহুশপুটাশকি- 

বর্বাধীবিন্দুবিভূষিভঃ ॥ যাদ্যাঃ সপ্ত নকা* 

রান্তা ব্যোমসত্যেন্দুসহযুতৎ ॥ পমন্তে 

হসমন্্রঃ ম্যাভিতোহিসুব্যপদহং ভবে 

আণা ইভি বদেৎ পশ্চাৎ ইহ প্রাণা- 
সতঃ পরং ? অনুষয জীব চ ইহ শ্থিতো- 
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ইয়ুষ্যপদহ ভবে । সর্বেন্ডিয়াণ্যযুয্যান্তে 
বাত্নশ্চক্ষুরভ্ততঃ॥ শ্রোত্রঘ্রাণপদে প্রাণ! 

ইহাগত্য স্থখৎ চির! তিঠন্তগ্লিবধূরন্তে 
প্রাণমুন্রোহয়মীরিতঃ ॥ প্রত্যসুষ্যপদাৎ 

পুর্ববধ পাশাদ্যানি প্রযোজয়েৎ। প্রয়ো 

গেদু সমাখ্যাতঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিভিঃ | 
পাশাহুশপুটাশজিরিত্যনেন প্রথমহ পাশ- 

বীজৎ আহ ততঃ শক্তিবীং হ্রীহ ততো 

হম্ুশবীজৎ ক্রোং বাণী যকারঃ বিন্দুবিভূ- 

যিতো। যং। যাদ্যাঃ সণ্ড সকারান্তাঃ 

উদ্ভৃতঘকারানুবাদেন সপ্ত তন্ভিন্নং বীজৎ 
পুরধবৎ পুথগুদ্বারস্ত সপ্তানামপি সবিন্দুতা- 

খ্যাপনায়। অঙ্গুশবাধুনলাবনিবরুণবীন্ধানী- 

ত্যুক্তং । অত্র বায়ুবীজস্যৈকত্বৎ বীজ- 
স্বেন অর্বেবষাৎ সবিন্ুত্বৎ ব্যক্ত 1 রাঘব- 

ভক্টরোহপ্যেবং ॥ অন্যস্ত বাণীবিন্দুবিভূ- 
ধিত| ইতি পঠিত্ব। নাদবিন্দুবিভুষিত! 
ইতি ব্যাখ্যাতৎ যাদ্য। ইত্যস্য বিশেষণৎ 

*ব্দতি। ব্যোম হকারঃ সত্য ওকারঃ ইন্দ্ু 

বিন্দুঃ তেন হোং। অতএব প্যশা্গুশান্ত- 
রিতশক্িননোঃ পরশ্তাছুচ্চা্া বাদিবন্- 

বর্ণ গুণ সহংসমিতি প্রপঞ্চসারপ্রতিপাদ্য- 

গুণনিত্যনেন হোমিতি পদ্মপাদাচার্ষ্যৈ-" 
র্যাখ্যাতৎ । অগ্নিবধুঃ স্বাহা ॥ তেনায়ং 
মন্্রঃ। আঁহ হরীহ কোহ যং রং লং বং 

শহ বহ নহ হোং হং নং অনুষ্য প্রথণ। 

ইহ প্রাণাঃ.আমিত্যাদি অসুয্য জীব ইহ |, 
শিতেঃ আমিত্যাদি অনুষ্য সর্েভ্দিয়াণি 

আমিত্যাদি অনুষ্য বাঞ্সনশচন্ুশ্োতভ্রাণ- 

প্রাণ! ইহাগত্য হুখহ চিরহ তিঠ্ঠন্ত স্বাহা। 

অমুধ্য ইতি ষষ্ঠ্য্তদেবতানামোপলক্ষণৎ। 
অদঃপদৎ হি ধক্পং যত্র মন্ত্রে হি 

দৃশ্যতে । অধুষ্যাভিধানৎ তদ্রপৎ তত্র 

, স্থানে নিবোজয়েশ ॥ ইতি নান্নদীয়াহ 
বশিষ্ঠনংহিতায়াৎ। হদি হস্তৎ সমিধায় 

প্রাণস্থাপনমাচরেছ ॥ক্॥ প্রাগুক্তভবিব্য- 

পুরাণবচনেন তন্মুলমন্ত্রকং তত্তদ্দেবতা- 
মন্ত্রকং সচ বৈদিকস্তাক্্িক*্চ.। ওল্কা- 
রাদিসমাযুক্তং নযস্ারান্তকীর্ভিতৎ | স্ব- 
নাম সর্ধনত্বানাৎ মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥ 
ব্রহ্ধপুরাণেণ .ওষ্কারাদিনষোহন্ডেন চতু- 

্যন্ততত্রদ্দেবতানামনূপো! ব] ।, কালিকা- 

পুরাণে । প্রতিমায়াঃ, কপোঁলৌ। 
স্ৃনটী দকষিণপাণিনা।, তৈব হদয়ে- 
ইসুষ্ঠৎ দ্ধ শহচ্চ সন্্রধিৎ ॥. এভি- 
রম ্্  ্রতিষ্ঠান্তহ্বদয়েইপি'দমাচরেৎ। 
অস্তৈ প্রাণাঃ প্রতিঠন্ত অন্তৈ প্রাণঃ 
ক্ষরস্ত চ। অস্তৈ দেবহসংখ্যায়ৈ স্বাহেতি 

বছুরীরয়ন্॥ অঈমন্ৈরহিমনত্বৈদিকৈ- 
রিত্যনেন চ। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বর্ধত্র প্রতি- 
মাহ স্মাচরেৎ ] অঅমন্ত্রৈহ অঙ্গনান- 

মন্ত্রেঃ। অঙগিশন্ত্ৈঃ হুলমান্ত্ঃ বৈলিকৈ 
অনোদ্যোতিরিত্যাদিভিঃ ] 8 হুপলহ 

পূর্ববং বহ্মীকম্বভিকাদিভিস্তিস্থতিঃ ক্টলল 

মাহ্ হয়বর্ষপক্ষরাত্রহ। বীকহহিত 

গোঁময়েন স্বপ্না ! টা 
সংস্পর্শদোবাণারপশনিরে(হপলেহে 

তোরেন শুদ্ববত্যাহ লেশিরং 1 লন 

হস্ত হার়েশানি অদিতে বিশ্তসুত। এত 
বিতাশেষকুশনানি হহহ লুষা লু 
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দ্বয়ি সংপুজয়ামীশে নারায়ণযনাময়ং | 

পা 

রহিতা শিলিদোষৈত্তযুদ্ধিযুক্তা সদা! 

ভব | % ॥ তেন বথাশক্তি স্নপনাঁদি পুরব্বক- 

প্রতিমাহৃদয়ে তন্মুলমন্ত্রবিষ্ঞাসেন দেব- 

তায়! বিশেষনমিধিঃ প্রতিষ্ঠেতি । রাঁঘব- 

উ্টগ্ুতমহাকপিলপঞ্চরাত্রেহপি। প্রতিষ্ঠা- 
শব্রমংসিদ্ধিঃ প্রতিপূর্ববাচ্চ তিষ্ঠতেঃ। 
বহ্রর্ঘত্বান্িপাঁতানাৎ সংক্কারাদৌ প্রতেঃ 
স্থিন্িঃ॥ অর্থন্তদয়মেতস্য গীয়তে শাব্দিকৈ- 
ঁনৈঃ ॥ বিশেষনমিধির্যা তু ক্রিয়তে 
ব্যাপকল্য তু ॥ সন্মুভোঁ ভাবনা মন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা সাভিদধীয়তে ॥ * ॥ স্বগ্মনা 
গেোময়ভল্মন।। অফোনরৎ পলশতং 
কানে দেয়ঞ্চ সর্বদা ॥ পলমাহ মনুঃ। 

পঞ্চকৃঞমকে। মাযন্তে সুবর্ণস্ত ঘোড়শ। 
পলই স্বর্ণাশ্চঙারঃ | তেনাফরক্ডি- 
ফাধিকলৌকিকমাঁযদয[ধিকতোলকড্রয়েণ 
পলহ তবতি এবছিধাক্টোত্বরপলশতেন 

লৌকিকষষ্ট্যধিকশতব্রয়তৌলকা। ইতি। 
এবং বল্মীকম্বদাদিক্ষালনে গায়ভ্র্যা বল্মাক- 

স্থদান্থপয়েৎ। তত্রাপি অঞ্টোত্তরশভপলং 

শুলপানিলিখিতন্যায়াৎ । গায়ভ্যা। মুল 

মন্ত্রেণ ব। গক্ষোঘবন্বালে শুদ্ধবত্া এতো- | 

ঘিম্দরমিত্যাদি খকৃত্রয়াস্িকঘা দেশিকো 
গুক্র্জমানো বা] বিদ্ঃ নঙ্যেহস্ক 

ইত্যাদিমন্জ্রৌ দেবতান্তরে চ তন্তচ্দেবহা- 
মামোহঃ1 শিবলিঙ্গ ্ ঞাপনচ্চাহাৎ আ্রীলিঙ্- 

আবিরুঘ্হ ₹ জহ যযঃ। হুহা দেবহুলহ 

অর্ধ পভিষ্ঠাপ্য চ ছবি ৮ বিদায় 
বিবিধ চিওং তল্পোকহ বিন্দতে প্রবহ ৪ 

রা পা 

.নারসিংহে। প্রতিমাং লক্ষণোপেতাৎ নর- 

সিংহন্ত কারয়েৎ। সর্বপাপানি সম্তযজ্য 

- সস ভুবিকুঃপুরং ব্রজেৎ॥ প্রতিষ্ঠা নর- 
সিহহন্ত যঃ করোতি যথাবিধি | নিফাযো 

নরশাদূল দেহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে । সকামে! 

নরসিংহস্তা পুরং শ্রাপ্য প্রমোদতে ॥ 

বিধিবৎ স্থাপয়েদ্যস্্র কারয়িত্বা। জনার্দনং ॥ 
ন জাডু নির্গমস্তস্ত বিযুঃলোকাৎ কথঞ্চন ॥ 

মাধবদানসোলাসে। দেবস্থ প্রমিতায়াস্ত 

যাবন্তঃ পরমাণব্ঃ। তাবদর্যমহত্রাণি বর্গ 

লোকে মহীয়তে ॥ * ॥ রাজনমার্তগ্ে 
পুজোৎপভে। সদ! শ্রাদ্ধমন্নপ্রশনিকে 
তথ1। চূড়াকাধ্যে ব্রতে চৈব লান্সি পু. 
সবনেহপি চ॥ পানিগ্রহে প্রতিষ্ঠায়াং 
প্রবেশে নববেশ্মনঃ । এতদ্বৃদ্ধিকরৎ নাম 

গৃহন্ছদ্য বিধীয়তে 0 ুত উবাচ। 
কলো। চৈকাহসাধ্যেন প্রতিষ্ঠাৎ মন্ত্রবি তত- 
বান্। ধ্যমেনাধমেনাপি প্রকু্ধ্যাভাক্সিকৈ- 
অতৈঃ ॥ তখা। নিত্যৎ নিব্দর্তয মভিনান্ 

কুরধ্যাদজ্যুদয়ৎ ততঃ1 বিপ্রান্ সংপু জয়ি- 

ত্বাথ ততো বাগপুরং ভ্রজেৎ ॥ গণেশগ্রহ- 
দিব্পালান্প্রতিবুন্তেঘু পুভয়েৎ। স্ণ্ডিলে 

বিধিবছিযুঃং পরিবারগণহ যজেছ ॥ 

স্বাপয়েত প্রথম দোবং তোয়ৈ পঞ্চবিধৈ- . 
পি পঞ্গাসিহৈহ পঞ্চগগব্যেঃ পক 
পিগুকৈরপি £ ভিলতৈলৈশ্চ দ্লেহৈশ্ 

কযায়ৈপি যভমাঃ। পঞ্চপুঙ্পোদকৈব।থ 

ভিপতৈহপি সভমাহ £ 51. ভুলসীকুদ্দ 

মজুতপভাপ্যাহজিপিতুতহ ॥ চক্লবাক্র 

শসীপন্করহারক্ পাম 8 ৪ ছুৃর্ভিকা 
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করিদন্ুস্য পৰ্বতাশ্বখুরস্য চ। কুশবঙ্গীক- 

ভূত হৃদাৎ পঞ্চকশীরিতহ ॥ক্ষা। গোযুত্রৎ 
গেমিয়ং ্ীরৎ দধি সপিঃ কুশোদকহ | 

কুর্যযাৎ গ্রাণপ্রতিষ্ঠাঞ্চ হোষং কুরযযাদ্খা- 
বিধি॥ দক্ষিণা বিধিবন্দদ্যা পুর্ণার্ঘ 

তদনন্তরং ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে তৃতীয়- 
ভাগে ৯ অধ্যায়ঃ ॥ ্ষ॥ চতুবঙ্ুলবিস্তারা 

দীর্ঘ। হত্তদ্বাঁবধি । পতাকা লোকপালানাং 

দশান।ং পরিকীত্তিত।ঃ | পঞ্চহস্তাশ্চ বৈ 

দণ্ডাঁঃ পভাকানাং “প্রকীর্ডিতাঃ ॥ ক্ষ] 

জ্যোতিষে। ভুগ্ধৎ সশর্করঞৈব স্বৃতৎ দধি 

তথা মধু । পঞ্চাম্বতগিদং প্রোক্তং বিধেয়ং 

অর্ধকর্ম্থ ॥ ₹) প্রতিচঠানভ্তরং মাহস্যে। 
" ততঃ সহস্রৎ বিপ্রাণামক্টোভতরশতন্তথা । 
ভোজয়েচ্চ- যথাশক্্যা পঞ্চাশদ্বাথ 

বিংশতিং [কষা ষেড়শোপচারাঃ | আসন- 

মিত্যাদি। দশোপচারাঃ পাদ্যাদি। পঞ্চোপ- 

চারা গন্ধাদি। সর্ববোপচারবন্তুনামলাভে 

ভাবনৈব হি। নির্মলেনোদকেনানুপুর্ণতে- 
ত্যাহ নারদঃ ॥ ক £ লারসিংহে । স্নানে 

বন্দ্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয় কহ 1 % 

কালিকাপুরাণং। যদ্দীয়তে চ দেবেভ্যে! 

গন্ধপুঙ্পাদিকৎ তথা । অর্ধ্যপাত্রস্থিতৈ- 
ক্তোয়ৈরভিযিচ্য তমুতস্থজেহ ৪ক্চ॥ দেবী- 

পুরাণহ । হোমে গ্রহাদিপুজায়াং শত- 

মক্টোত্তরং ভবে । অধ্টাবিংশতিরক্টৌ৷ 

ব| যথাশক্তি বিধীয়তে £ * ৫ কাত্যায়নঃ। 

আন্যহ দ্রব্যমনাদেশে জুহোতিযু বিধী-, 

য়তে। 51 অত্র নীরাজনলাহ পুজারহা- 

করে দেবীপুরাণহ | "শষ্ঘভেধধ্যাদিনিনদৈ- 
৯২৮ 

জর়্শবৈশ্চ পুফলৈঃ। যাবতো দিবসান্ 
বীর দেব্যা নীরাঁজনৎ কৃতৎ । তাঁবৎকল্প- 
সহজ্রাণি ব্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ভক্ঞযা 

পিপ্রদীপা দযৈশচভাশ্বথাদিপলবৈঃ। ওষ- 
ধীভিশ্চ মেধ্যাভিঃ সর্লবীদৈর্ধবাদ্দিভিঃ ॥ 
নবম্যাৎ পর্ধকালেবু যাত্রাকালে বিশে- 

যতঃ 1 যঃ কুর্যাচদ্ধয়। বীর দেব্যা 
নীরাজনং নরঃ। বস্ত কুর্ধযাৎ প্রদীপেন 
সুর্যলোকৎ সম গচ্ছতি ॥ পর্বকাল উৎ- 

অবকাল্ঃ। দেব্য! ইতি স্ত্রীত্বমবিবঙ্ষিতং 
বহুশে। নিবন্ধকারৈর্বযাখ্যাতত্বাৎ আচা- 
রাচ্চ ॥ ক্ষ ॥ অথ প্রতিষিতমুতে। কদাচিৎ 
পৃজাভাবেন মহাকপিলপঞ্চরাত্রৎ | একাহ- 

পুজাবিহতে৷ কুর্যযাদ্দিগুণমর্চনং | ত্রিরাত্রে 
চ মহাপুজ! সংপ্রোক্ষণমতঃ পরহ ॥ মাবা- 

দুর্ঘমনেকাহপূজা বদি বিহশ্যতে। প্রতিষ্ঠে- 
বেষ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণ- 
ক্রমঃ ॥ সংপ্রোক্ষণৎ ওঁ দেবস্য'ত্বেত্যা- 

দিন! | গবাং রসৈশ্চ সংস্াপ্য দর্ভতোয়ৈ- 
বিশোধ্য চ। প্রোক্ষযেৎ প্রোক্ষমীভোয়ৈ- 
মুলেনাক্টোন্তরং শত ঘ নপু্পং সকুশং 
পাণিং ন্যসেদ্দেবব্য মস্তকে। পঞ্চবারৎ 

জপেন্মুলমক্টোভরশতোভরং £. ততো 
সুলেন হৃর্ধাদিপীঠান্তৎ সংস্পুশেদিতি । 

তত্বন্যাসং লিপিন্যাসহ সন্জন্যাসঞ্চ বিন্য- 
সেহ প্রাণব্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণস্থাপিন" 
মাচরেৎ। পুজাঞ্চ মহৃতীহ কুধ্যাৎ 

তন্ত্রোক্রাহ যখাবিধি! যাথহোমাদিযু প্রায়ঃ 

হক্ষেপোহয়হ বিধি? স্হৃতঃ ॥ 2 £ অস্ঠুশ্- 
স্পর্শনে তু বৌধায়নঃ। ভানাং দ্রব্যবহ 
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কৃতশোচানাৎ দেবার্চানাৎ ভুয়ঃ প্রতিষ্ঠা 
পয়েশ। তাঁসামস্পৃশ্যম্পর্শানাৎ। প্রকৃতি- 
দ্রব্যস্য তাজ্রাদের্থেউশৌচৎ কৃত 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা কারয়েদিতি রত্বা- 
করঃ ॥ তদ! পুজ্যত্বঘিত্যাহু রত্বাকরা- 

দয়ঃ ॥* ॥ আদিত্যপুরাণে। খণ্ডিতে 

স্কচিতে দৃগ্ধে ভ্রীজমানবিবর্জিতে ) 
যোগহীনে পণ্ুস্পৃষ্টে গতিতে ছুষ্টতৃমিযু 
অন্তমন্ত্রার্চিতে চৈব পতিতল্পর্শদুষিতে 
দশন্বেতেযু নে! চক্ুঃ সমিধানৎ দিবৌ- 
কঃ ॥ ইতি সর্বগতে। বিঝুঃ পরিভাষা- 
ঞ্কার হ॥ % & উপচারদ্রব্যাণি সারদা 

তিলকে | পাঁদ্যৎ শ্যামাবদূর্ববাবজবিষু- 

জ্রান্তাভিরিয্যতে । তদ্যুক্তজলমিতি 
শেষঃ ॥ গন্ধপুদ্পাক্ষতববকুশাগ্রতিলসর্ধ- 
গৈ সদুর্ব্বৈঃ সর্ববদেবানামর্ধ্যমেতদুদী- 
রিত ॥ জাতীলবঙ্গকক্ষলৈর্ঘলমাচমনী- 
যু্ষহ ॥ আজ্যৎ দধিমধুম্মিএং মধুপর্কৎ 

নিবেদয়েৎ 0 সধুপর্কৎ দধিমধুর্রতমর্ধপ- 

সহিতং কাস্তে কাহস্যেন। গ্রন্ষশ্চন্দন 

কর্পুরকালাগুকভিরীরিতঃ। পুজ্পাণি দেব- 

দেয়ানি।"গৃগুভগুদীরশর্করাসধুন্দনৈ। 
ধুপয়েদাজাসংনিশ্রৈনীচৈর্দেবস্য দেশিকঃ। 

তত্র তত্র জলং দদ্যাদুপচারান্তরান্তরে 5 
অত্র বদ্ধিহোনৌ হনাসহ্যকৌ। যথাশক্তি 
ইত্যভিধানাহ হ52 তথা চাল ধনালাহ যজ্ঞ- 

সগুপেন বিনাপি পুজানাহ বিহুঃধর্সোভর- 

প্রথমকাণ্ধহ। পুজা কাযা বহির্বেল্যাহ 

শন স্বগুনন্দন। ল হুদ্ক্ষিণেবজৈ- 
খজেদিহ কদাচন ॥ বিঠুঃৎ লেবনিকায়স্থুহ 

বথাশ্রদ্ধরিন্দম | তপসা পুজয়েগিত্যৎ 
তল্মাদললধনে!নরহ ॥ক%% ॥ যদ্যেকাহে দেব- 

প্রতিষ্ঠাবাস্তবাগগৃহোতসর্গাস্তদা তন্ত্রেণ 
বৃদ্ধিআাছং কৃর্ধ্যৎ | গণশঃ ক্রিয়মাণে 

ত্বিতিবচলাৎ ॥৫ তথা একন্িক্সপি অগ্নো 
হোমদ্বয়ৎ বিধেয়ং। একাগ্রাবনেকহোম- 

করণপক্ষে তন্ত্রেণ পরিসমূহনাদিকদাহ 

গোভিলঃ । গণেঘেকৎ পরিষমৃহনমিযো। 

বহিঃপত্যুক্ষণমাজ্যভাগাঁবিতি ক | পুজা 
দিকম্ত প্রত্যেকমেব | ব্রঙ্গপুবাণে | 

দেবানাৎ শ্রতিনা যত্র ঘ্ৃভাভ্যঙ্নক্ষম! 

ভবে | পলানি তস্থৈ দেরাঁনি শ্রদ্ধয়! 
পঞ্চবিংশতিঃ £ অঞ্টোত্তরশতপলং ক্ন(নে 
দেয়ঞ্চ সর্বদ!। নার(িংহে। ঘবগোধুম- 

জৈশ্চৃ্ণেরুঘর্তোষেন বারিণ|। প্রক্ষাল্য 
দেবদেবেশং বারুণং লোকমাপুয়াৎ ॥ 

পাদপীঠন্ত যো দদ্যাৎ বিল্বপত্রনিধর্ষণং। 

উ্থাদুন। চ প্রক্ষাল্য সন্দপাপৈঃ খর 
মুচ্যতে ৮ ইতি প্রতিষ্ঠাতবুং ॥ * | 

প্রকারান্তরহ গাক্ড়ে ৪৮ অধ্যায়ে মত্থা 

পুরাণে চ দ্রব্যং 

প্রতিষ্ঠানং (কলা) নগরবিশেষঃ| বিঠোর ইতি 
খ্যাতঃ 1 তত্র পুর্ধরবা গ্লাজচজবহাঁ 

আঁসীৎ। ইতি নহাভারতং এ 
প্রতিঠিতঃ (তি) শ্রতিষঠাযুজ্ঞঃ। গৌরবাত 

হিঃ । নিষ্পমযাগঃ | সংক্ষতঃ ] ইতি 
প্রতিষ্ঠাশন্দার্ঘদর্শনাহ ॥ শ্রতিতিতানা- 
হাকীভিমরণান্তিরিঢাতে | উতি ভঙ্গ 
বৈবর্তে গণেশদশে ৩৪ অধ্যায়ঃ 

4 ৈ 

তিসরঃ পে) মন্রভেছ্ঃ | আাল্যহ 1 কহশহ । 
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ব্রণশুদ্ধিঃ | চসৃপৃষ্ঠং | ইতি মেদিনী ॥ 
প্রাতঃকালঃ। ইতি শব্দমাঁল। ॥ 

প্রতিমরঃ (পুং ক্লী) মগুলং । আরক্ষং | কর- 

-সুত্রৎ ৷ নিযোজ্যে তরি । ইতি মেদিনী ॥ 
প্রতিসর্থঃ (পু) ত্রহ্গণঃ সষ্্যনন্তরং দক্ষা- 

স্বীনাহ সুপ্রিঃ। ঘ চ পুরাথপঞ্চলক্ষপান্ত- 
গৃতিলক্ষণবিশেষঃ | যথা ! খাযয় উচুঃ | 
আদিন্গন্য়। সুত কথিতে। বিল্তরেণ চ 1 
গুতিপর্গশ্চ ঘে যেধাসধিপান্তাল্ বদন্ব নঠ॥ 

নুত উবাচ? য্দভিষিক্রঃ স্কলাধিরাজ্যে 
পৃথুদ্ধরিত্র্যাঘধিপো বুব | তদৌষধীনাঁ- 
মধিপঞ্চকার যজঞব্রতানাহ “ তপসাঁঞ্চ 

সোমহ ॥ নক্ষত্রতার।দ্বিজবৃক্ষ গুল্মলতা- 
বিতানম্য চ রুল্মগর্তঃ। অপামধীশং বরুণৎ 

ধনানাং রাঁজ্বাৎ প্রভুৎ বৈশ্রবণঞ্চ তদ্ৎ ॥ 
বিধুঃং রবীণামধিপৎ বনূনামগ্রি্চ লোকাধি- 
গতিগ্চকার। প্রজাপতীনামধিপঞ্চ দক্ষং 
চকার শুক্রং মরুতামবীশহ ॥ দৈত্যাধি- 

পানামথ দানবানাং প্রহলাদনীশঞ্চ যমং 

পিতৃগাং। পিশচরক্ষঃপশুভূতঘক্ষবেতাল- 
গ্কাজন্বথ শুলপাণিৎ ॥ প্রালেয়শৈলগ্ণ 
পতিং গিরীণারীশহ সমুদ্রৎ সসরিমনদানাহ। 

গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরকিমরাণামীশহ গুনশ্চিত 

রথঞ্চকার [. নাগাবিপং বাহ্ৃকিমুপ্র- 

বীব্যৎ সর্গাধিপহ তক্ষকমাদিদেশ ! দিগ্ 
বারণানামধিপ্রঞ্চকার থন্দেলুনৈরাবণনাম- 
ধেয়ং 7 সুপর্ণমীশহ পৃততামধাশ্বরাজান- 

মুচ্চৈঃজাবঞ্চকার | সিংহ হৃগাণাহ |]. 
5 গবাঞ্চ শক্ষহ পুনঃ সর্বাবনস্পতী 

নাং পিতামহ: পুর্বমথাজ্মবিধাদেতান্ 

.- পুনহ পুর্ববদিগাধিনাথান্। পূর্বরেণ দিক- 
পালমথাভ্যষিঞ্চমান্সা।  সুধর্দাণমরাতি- 

কেতুং ॥ ততোঁইধিপন্দক্ষিণতশ্চকার 

বর্ষেশ্বরহ শখপদাভিধানহ । সকেতুমন্তং 

দিগধীশমীশঞ্চকার পশ্চান্ুবনাগুগর্ডঃ ॥ 

হিরণ্যরোমাণুসুদগ্দিশীশৎ  প্রজাগতিৎ 
* মেরুসৃতঞ্চকার | অদ্যাপি বুর্ববন্তি দিশা 

মধীশাঃ শব্দৎ বহন্তস্ত ভুবোহভিরক্ষাৎ ॥ 

চভুর্ডিরেভিই পুধুলানাধেয়ে। নুপ্টোহভিং 

ফিক্তঃ প্রথমহ পৃথিব্যাৎ । মন্বন্তরে চাপি 
গ্রতে ত এব বৈবন্বতঞচক্রুরিমং পৃথিব্যাং ॥ 
গতেইন্তরে চাক্ষুষনামধেয়ে বৈবন্বতাখ্ো 
চ পুনঃ প্রবত্তে। প্রজাপতি: মোহস্য 

চর!চরস্ বসুব সৃর্ধ্যাম্বয়বংশচিহঃ [ইতি 
মাৎস্তে আধিপত্যসেচনং মন্বন্তরাধিপত্যৎ 

নাম ৮ অধ্যায়ঃ॥ কচ 1 অপি চ। মার্কগডয় 

উবাচ। বরাহোহয়ং শ্রস্তঃ সর্গো বরা 

হাধিঠিতো ঘতঃ। প্রতিসর্গ শ্তঃ সে! 
বৈ দক্ষাদ্যৈ্যঃ কৃতঃ পৃথক? কে 

বিরাড্ষনুর্ক্ষো মন্ীচ্যাদ্যাস্ত মানসাঃ। 

বং যং সর্গং পৃথক্ চক্তুঃ প্রতিসর্গ: ন 

স্বৃতঃ ॥ বিরাট্হতোহস্থজবংশ্টান্ মনূল্ 
বৈব্বিততং জগ্তৎ। মনুঃ সপ্ত মনুন্ ৮০ 

চকার বহুশঃ প্রজাঃ ॥ প্রজাঃং সিহক্ুহ 

স্ মন্ুর্োহসে। সবায়জুবাহরঃ । অস্থজহ 
প্রথমৎ ষড়ে, মনন ষড়পরান্ হতান্ ॥ 

স্বারোচিযশ্চোভনিশ্ভ তামসেো! ফন, 

স্তথা 1 চাক্ুষশ্চ মহাতেছে! বিদ্বান 

পরতস্তথা £ বক্ষর্ষংপিশাচাংস্চ নাগ 

গন্ছর্বাকিঙ্ান্। বিদ্যাহল্ানগ্পরসঃ শিগ্কান 



গ্রতিস ২৫৪৮ প্রতিস 

ভূতগণান্ বছুন ॥ যেঘান্ সবিছ্যুতে? 

বৃক্ষান লতাগুলাতৃণাদিকান্ | মহস্তাঁন্ 

গশুস্চ কীটাৎশ্চ জলজান্ স্থলজাতস্তথা॥ 

এতাদৃশানি সর্ববাণি মনু সথায়ন্ুব হুতৈঃ। 
সহিতঃ সন্থজ্জে সোহস্য প্রতিসর্গঃ প্রকী- 

ভ্রিতঃ ॥ অন্যে ষগ্মনবো যে বৈ তেইপি 

ন্বে স্বেন্তবেহন্তরে | প্রতিসর্গং স্বষ্নং 

কৃত্বা প্রাণুবন্তি চরাঁচরৎ॥ যজ্রস্য সংভূতৎ 

যজ্ঞান্ যুপহ প্রার্থংশমেব চ। ধর্্দাধন্মো 

গুণান্ সর্ধবান্ বরাহঃ স্যটবান্ পুরা ॥ 

স্ৃতান্ বহছুন্ সমুৎপাদ্য দক্ষো দেবধিনভ- 

মান্। মহর্ষান্ সোমপাদীংস্চ বহুন্ 

পিতৃগণাংস্তথা ॥ স্থপ্তিং প্রবর্তযামাস 
গ্রতিসর্োহস্থ স ম্মৃতঃ ৷ অজায়ন্ত মুখাদ্- 

বিপ্রীঃক্ষতরিয়। বাহুযুগ্রতঃ॥ উর্ব্বোর্ষৈশ্ঠাঃ 
পদঃ শৃদ্রাশ্চভুর্ববেদাশ্চতুর্ুখাৎ | ভ্রহ্মণঃ 

প্রতিসর্থোহয়ৎ ত্রান্মঃ সর্গস্ততঃ ম্মৃতঃ ॥ 

মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্টপাৎ সকল 

জগত । দেবা দৈত্য। দানবাশ্চ তস্ত সর্গহ 

প্রকীর্তিতঃ ॥ অভের্নেতরাদভূচ্চনশ্ন্দর- 

বংশন্ততোঁহ্ভবহ। তেন সর্ববং জগদ্যাপ্তং 

নোনসর্গঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ অথর্দাদ্িরসী 

কৃত্বা পুভ্রান্চ বহুশোহপরে | মন্্রযন্্রা- 
দয়ো যে বৈ তে সর্কেইঙ্রিরলঃ স্ৃতাঃ॥ 

আজ্যপাখ্যাঃ পুলভ্তাস্য পুত্রাশ্চান্যে চ 
রাক্ষসাঃ 1 শ্রতিসর্গাঃ পুলস্তযস্য বল- 

বীর্যসমহ্থিতাঃ ॥ কাদ্রেবেয়া গজা অঙ্বাঃ 

গুজা বহুতরান্তথ! । সস্থঙ্জে পুলহেনৈষ 
সর্থস্ঞস্য প্রকীন্তিতঃ 7 ক্রতোঃ পুত্র! 
বালিিল্লাঃ সর্ববজ্ঞো ভূরিতেজ্সঃ 1 অস্টা- 

শীতিনহক্রাণি জবলপ্তীক্করসন্পিভাঃ॥ প্রচে- 

তমঃ স্থৃতাঃ সর্ষে যে বৈ প্রাচেতনাঃ 

-স্যৃতাঃ 1 ষড়শীতিমহত্রাণি পাঁবকোপম- 

তেজসঃ ॥ সৃকালিনো বশিষ্ঠন্ত পুক্রা- 

শ্চান্তেহথ যোগিনঃ। আরুদ্ধতেয়াঃপঞ্চাশদৃ- 

বাশিষ্ঠঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ভূগ্রোশ্চ ভার্গব! 

জাঁতা বে বৈ দৈত্যপুরোধসঃ। কবয়স্তে 
মহাপ্রাজ্ঞাস্তৈব্যাপ্তমখিলং জগৎ॥ নারদা- 
ভারকাজাতা বিমানানি তখৈব চ। প্রশ্নো- 
তরাস্তখৈবাগ্যে নৃত্যৎ গীতঞ্চ কৌতুক ॥ 
এতে দক্ষমনীচ্যাদ্যাঃ কৃতদারান্ বহুন্ 

স্থৃতান্ ৷ উৎপাদে্যোৎপাদ্য পুথিবীং 
দিবঞ্চ সমপূরয়ন্ ॥ তেষাৎ সুতেভ্যশ্ 

স্থতাস্তৎস্থতেভ্যঃ পরে স্ৃতাঃ। সমুৎপনাঃ 

প্রবর্তন্তে যেহদ্যাপি ভূবনেযু বৈ॥ 
বিষ্টোম্ত চক্ষুষঃ সুর্ধ্যো মনসম্চজ্জ্গাঃ 
স্থৃতঃ ৷ আোত্রাদায়ুঃ সমুদ্ভুতে! মুখাদগ্ি- 
রজায়ত 1 প্রতিসর্গে। হায়ৎ বিষ্যোস্তথ! 

চাপি দিশে! দশ । ব্য্ট্যর্শ্চন্দ্রম।ঃ পশ্চা 
দত্রিনেত্রাদবাতরত 1 ভাক্ষরঃ বশ্খপা- 

জ্জাতো ভার্ধায়াস্য সমচ্চিতঃ ! রুদ্রশ্চ 

বহবো জাতা! ভূতগ্রামাশ্চতুবিবধাঃ [ শব 
বরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্রবগোমাযুগোধুখাহ 
খক্ষমার্জীরবদনাঃ সিহহব্যাত্রমুখাঃ পরে ॥ 

নানাশত্ত্রধরাঁঃ সর্বে নানারপা মহা? 

বলাঃ। এষ বঃ প্রতিনর্খোহপি কথিতে! 

দ্বিজসভসাঃ ॥ ইতি কালিকাপুরাণে 

২৬ অধ্যায়ঃ £ 

-প্রতিসব্যহ (তরি) প্রতিকুলৎ | ইতি ভটা- 
ধর 
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প্রতিসান্ধানিকঃ (পুং) মাগধঃ। স্ততিপাঠিকঃ। 

- ইতি শব্দরভ্রাবলী ॥ 
প্রতিনীরা (স্ত্রী ) যবনিকা | ব্যবধাঁয়কপটঃ | 

ইত্যমরঃ ॥ 

প্রৃতিসুর্ধ্যঃ (পুহ ) কৃকলাসঃ। ইতি ত্রিকাু- 

শেষঃ ॥ 

প্রতিসূত্যক: (পু) কৃকলাস$) উপসূর্ধ্যক- 
মগডুলং । ইতি বিশ্বঃ ॥ 

গ্রতিন্উঃ (ত্রি) প্রেষিতঃ। প্রত্যাখ্যাতঃ ৷ 

ইতি মেদিনী ॥ দত্তঃ। ইতি ধরণিঃ ॥ 

প্রতিষোমা (স্ত্রী) মহিষবন্দী। ইতি প্লাজ- 
নির্ঘদ্টং 7 

প্রতিষ্পর্ধা (্ত্ী) প্রতিকক্ষা। স্পর্ধা ইতি 

শব্দরত্বাবলী ॥ 

প্রতিহতঃ (ত্রি) দ্বিষউঃ | এডি 

কুদ্ধঃ । ইতি মেদিনী ॥ নিরাশঃ 
যথা 1 মনোহতঃ প্রতিহতঃ প্রতিবদ্ধো 

- হুতশ্চ সঃ | ইতি যুদ্রান্কিতামরকোষে 

পাঠঃ ॥ 

প্রতিহস্তকঃ (পুং) প্রতিনিধিং | যথা । আশ্রি- 

তানাৎ ভূতৌ। স্বামিস্বোয়াৎ ধন্মসেবনে । 

পুজস্যোৎ্পাদনে চৈব ন সন্তি প্রতি- 

হস্তকাঃ ॥ ইতি হিতোপদেশে নীতিশান্ত্রে 

স্হ্ৃতেদো নাম ছ্বিতীয়কথাসংগ্রহঃ পরি- 

চ্ছেদহ ॥ 

প্রতিহাসঃ(পুং) করবীরঃ 1 ইত্যমরঃ 1 হাস ক- 
ম্প্রতি হাস্যঞ্চ ॥ 

প্রতিক্ষণং ব্য পৌনংপুন্যৎ | তি শব্দরত্রা- 
বলী ॥ 

প্রতিক্ষয়ঃ (পুহ) রক্ষকঃ। ই শব্দরত্রা 

বলী॥ 

প্রতিক্ষিপ্তঃ (তরি) বারিতঃ। প্রেষিতঃ | ইতি 

মেদিনী॥ অধিক্ষিপ্তঃ | ইত্যমরঃ ॥ দে 

কৃতাধিক্ষেপে । স্পর্ধযা পরগুণং প্রতি 

ছুর্বচনমধিক্ষেপঃ অধিক্ষিপ্যতেম্ম অধি- 

ক্ষিপ্ত: কঃ এবং প্রতিষ্ষিপ্তঃ ॥ কম্তচিৎ 

শোধ্যাদিক প্রতি স্পর্দমানেন দুর্ববচন- 
মধিক্ষেপঃ মযস্ত কৃতহ সোহধিক্ষিপ্তঃ | 

ইতি যুকুটোহপি। কেচিতু। ছে প্রেষিতে। 

আহুয় প্রেষিতো। যস্ত প্রতিক্ষিপ্তঃ স 
উচ্যতে। ইতি কৃষ্ণদামঃ। ইত্যাহঃ। ইতি 
ভরতঃ ॥ 

প্রতীকঃ (পু) একদেশঃ। অন্গং | প্রতি- 

কুলে ত্রি। ইত্যমরঃ॥ বিলোমঃ।, ইতি 

মেদিনী 1 & ॥ স্বাঙ্গবাদ্যনিষেধো যথা । 

ন্ স্বাঙগন্খবাদ্য, বৈ বুর্ধ্যামাজলিনা 
পিবেৎ। ইতি কৌর্দে ১৫ অধ্যায়ঃ 

অপি চ। স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যৎ হরতি 

ধনপতেঃ কেশবস্থাপি লঙ্মীং। ইতি 

লক্গবীচরিত্রৎ ॥ 
শ্রতিহারঃ (পু) দ্বারঃ। ঘ্বারপালঃ। ইতি | প্রত্তীকারঃ (পুং) কৃতাপকারশ্থ প্রত্যপকারঃ 

শব্দরস্বাবলী ॥ মায়াকারঃ। ইত্যমর- 

টীকায়াং ভরতঃ ॥ 

প্রতিহাবকঃ ( পুং ) মায়াকারঃ| "ইত্যমর- 
টাকায়াৎ ভরতঃ 

১২৯ 

তশুপর্য্যায়ঃ ॥ বৈরশুদ্ধিঃ ২ বৈরনির্যা- 

তনহ ৩। ইত্যমরঃ ॥ চিকিৎসা । ইতি 

শব্দমালা £ 

প্রভীকাশঃ (পু) উপমা । ইত্যমরঃ 
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প্রতীচী (ভ্ত্রী) পশ্চিমদিক্। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রতীচীনং (ভ্রি) প্রত্যকৃ। প্রত্তীচ্যাং ভবঃ ৷ 

ইতি হেমচন্দরঃ ॥ 
প্রতীচ্যঃং (ত্র) প্রতীচরাং ভবঃ। পশ্চিম- 

দিগ্জাতঃ। প্রতীচীশবব্দাস্বার্থফ্যপ্রত্যয়- 
নিষ্পনঃ ॥ 

প্রতীতঃ (তরি) খ্যাতঃ। ইত্যমরঃ ॥ সাঁদরঃ। 
জ্বাতঃ। হৃহটঃ । ইতি মেদিনী ॥ 

'গ্রতীতিঃ (্ত্রী) জ্ঞান, । ইতি জটাঁধরং ॥ 
খ্যাতিঃ। আদর হ্ধঃ। ইতি প্রতীত- 

শব্দার্ঘদর্শনাহ ॥ 
প্রতীপহ (তরি) প্রতিকুলং। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
গ্রতীপঃ (পুহ) চন্দ্রবংশীযু খক্ষরাজপুজঃ। 

সান্তন্ুরীজপিতা চ। ইতি পুরাপং শব্দ- 

রত্বাবলী চ ॥ 

প্রতীপদর্শিনী (তত্র ) স্্রীমাত্রং | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতীরং (ব্লী) তটং | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতীবাপঃ (পু) গলিতস্ স্বর্ণাদের্ব্যান্তরে- 
শাবচূর্ণনং। ইতি স্বামী॥ ন্যসনং | নিঃক্ষে" 

পণমিতি বাব । ইতি স্তৃভৃতিঃ ॥ উপ- 
ভ্রবঃ। ইতি মুকুটঃ ॥ আবাপস্ত প্রতী- 
বাঁপো। মারীরীতিরুপদ্রবঃ | ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ॥ ইত্যাতঞ্চনশব্দটাকায়াৎ ভরতঃ 
পাঁনীয়ৌফধবিশেষহ-1 যথঠ 1 উষকাদি 

গ্রতীধাপৎ পিবেং সংশমনায় বৈ॥ ইতি 

বিদ্রধিচিকিৎসায়াং চক্রপাণিদ ততঃ £ 

প্রভীবেশঃ (পুহ) প্রতিবেশহ। ইতি শবরত্থা- 

বলী 

অুতীবেশী [নস 
বস্রাবলী ॥ 

) পতিবেশী ॥ ইতি শব্দ- 

প্রতীহারঃ (পুং) দবারঃ 1- ঘবারপালঃ। ইত্য- 

মরহ ॥ তথ্য লক্ষণৎ | ইঙ্গিতাকারতত্বজো 

বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ | অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ 

প্রতীহারঃ স উচ্যতে। ইতি চাণক্য- 

সংশ্রহঃ॥ অপি চ। প্রাংণুঃ হুরূপো 

দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ | চিত্তগ্রাহশ্চ 

সর্েষাং প্রতীহারে। বিধীয়তে ॥ ইতি 

মাৎস্যে ১৮৯ অধ্যায়ঃ ॥ ক ॥ সন্ধি- 

বিশেষঃ। যথা ময়াপ্যোপকৃতৎ পূর্ব 

ময়ঞ্চোপকরিষ্যতি। ইতি যঃ ক্রিয়তে 

সদ্ধিঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥ ইতি হারা- 
বলী॥ 

প্রতীহারী [ন্] (ত্রি) দ্বারী। দারার্থকপ্রতী- 
হারশব্দাদস্তযর্ঘে ইন্প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ ॥ 

প্রতীহারী (স্ত্রী) দ্বাঃস্থিতা | ইতি মেদিনী ॥ 
প্রতীহাসঃ (পুং ) করবীরঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রতীক্ষা (স্ত্রী) প্রতীক্ষণং । অপেক্ষ। | গ্রতি- 

পুর্ববক্ষধাতোর্ডাবে অপ্রত্যয়েন নিচ্পমঃ॥ 
প্রতীক্ষ্যঃ তরি) পুজ্যঃ) ইত্যমরঃ ॥ গ্রতী- 

ক্ষণীয়স্চ ॥ 

প্রতুদঃ (পুৎ) গৃতাদিঃ। আদিনা শ্বেনঃ। 

কষ্কঃ। কাকঃ। দ্রোণকাক:1 উলুকঃ। 
ময়ূর: | ইতি রাজনির্ধণ্টঃ অস্য গাহম- 
৭151 লাবাদ্যা। বিদ্িরে। বর্গ প্রহ্দা 

জাঙ্গলা শ্বগাঃ ! লঘবঃ শীতমধুবাঃ কষায়া- 

শ্চ হিতা নৃণাৎ ॥ ইতি দ্াজবল্লভঃ ॥ 

প্রতোদঃ (পুহ) অশ্বাদিতাড়নদণ্ডঃ | চাবুক 

ইতি ভাষা! তহ্পর্ব্যায়ঃ | -প্রাজনহ হ 

প্রবয়ণহ ৩ তোতুং ৪ তোদনহ ৫ । ইতি 

জটাধরহ হট 
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প্রতোলী (তরী) রধ্যা) ইত্যমবঃ। অভ্যন্তর- | প্রত্যঙ্গিরা ( ভ্্রী ) দেবীবিশেষঃ 1 তন্ত! 
মার্গঃ1 নাছি ইতি খ্যাতে ৷ কুলী ইতি চ 

খ্যাতে 1 হট্টাদিমধ্যনির্রিতে পথীতি 
স্ঞ্জঃ | দুর্ঘনগরদ্বারে ইতি কেচিৎু। হট্ট- 

প্রায়ে জনাশ্রয়ে ইতি কেচিৎ। ইতি 

তণ্রীকায়াং ভরতঃ ॥ 

প্রভং (তরি) দর্ভৎ। প্রপূর্ববদাঁধাতোহ কর্ধা- 

“ক্তপ্রত্যনিষ্পন্নৎ । ইতি মুগ্ধবৌধব্যা" 

করণহ ॥ 
্রত্বঃ (তরি) পুরাতনঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রত্যক [ চ্] (ব্রি) ব্য পশ্চিমদিক্ । পশ্চিম 
-" দেশঃ | পশ্চিমকালঃ | ইতি মেদ্িনী ॥ 

প্রত্যক্পর্ণী (তরী) অপামার্গহ॥ ইত্যমরঃ 
দ্রবন্তী। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

প্রত্যকৃপুষ্পী [ত্রী ) অপামার্গ: | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রত্যক্শ্রেণী (স্ত্রী) দক্তীরৃক্ষঃ। মুষিকপর্ী। 

ইত্যমরঃ ॥ 

প্রত্যগশাপতিঃ পি) বরুণ । ইতি হুলা- 

যুধঃ ॥ 

প্রত্যগ্রঃ (ত্র) নৃতনঃ | ইত্যমরঃ ॥ শোধিতঃ | 
ইতি জটাধরঃ ॥- 

প্রত্যগ্রথঃ ( পুং) অহিচ্ছত্রদেশঃ | ইতি €হেম- 
চন্দ্র ॥ ূ 

অত্যঙ [চু] (ত্রি) পশ্চিমদিকৃ। পণ্চিম- 

দেশঃ | পশ্চিমকালঃ ॥ প্রতিপূর্ববাঞ্চ- 

ধাতোঃ কর্তরি বিচ্ত্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ॥ 

ইতি 'ব্যাকরণহ ॥ 
প্রত্যঙ্গং (ক্রী) অবয়ববিশেষঃ। যথা। প্রত্যঙ্গৎ 

কর্ণনাসাক্ষিলি্গানানি, করাদিক। ইতি 
শব্দচক্দ্রিকা ॥ 

ধ্যানৎ | শবোপরিসমাসীনাঁং রক্ত ন্বির- 

তনুচ্ছদাৎ ! সর্বাভরণসতযুক্তাৎ গুগ্তা- 

হারবিভূষিতাৎ ॥ যোড়শবাঞ্চ যুবতী 
পীনোন্নতপয়োধরাং। কপালকর্তৃকাহস্তাৎ 
পরমানন্দরূপিণীৎ । বামদক্ষিণযোগেন 

ধ্যায়েন্সন্্রবিছতমাৎ ॥ ইতি প্রত্যক্রিরা- 
স্তোত্রান্তর্গতৎ 1 

প্রত্যনীকঃ (পু ) শক্রঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ নী" 
প্রত্যন্তঃ ( পুং ) ব্রেচ্ছদেশঃ। ইত্যমরঃ॥ সন্নি- 

কৃষ্টে তরি 

প্রত্যন্তপর্ব্বতঃ ( পুং) মহাপর্বতসমীপবর্তি- 
ক্ষুদ্রপর্বতঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রত্যভিযোগঃ (পুং) প্রত্যপরাধঃ ৷ যথ]। 
অভিযোগমনিস্তীধ্য নৈনৎ প্রত্যভিবোজ- 
য়েৎ। অভিযুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তৎ বিপ্র- 

কৃতি নয়েৎ ॥ অভিযুজ্যত ইতি অভি- 

যোগোহপরাধস্তমভিযেঃগমনিশ্তীর্ধ্যাপহ্থ 

ত্যৈনমভিযোক্তারং নপ্রত্যভিযোজয়েদপ- 
রাঁধেন ন সংযোজয়ে। বদ্যপি প্রত্যভি- 
স্বন্ননৎ প্রত্যভিযোগর্ূপন্তথাপি স্বাপ- 

রাধপরিহারাত্মকত্বাশ্রাস্য  প্রতিষেধস্ত 
বিষয়ঃ | অতঃ স্বাভিযোগানুপমদ্দনরূপন্য 

প্রত্যভিযোগস্তায়ং নিষেধঃ1 ইতি মিতা- 
ক্ষরা ॥ 

প্রত্যভিবাদঃ (পুং)7 অভিবাদ্যস্য গুরোরাশী- 

প্রত্যভিবাদনহ ক্লৌ)$ কর্চনহ । ইতি থোয়ী- 

চত্ঃ 

প্রত্যয়ঃ (পুহ) অধীনঃ। শ্পথঃ 1 জ্ঞানং। 

বিশ্বাস । হেড 1 রহৎ । শনদহ ! 
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ইত্যমরঃ ॥ প্রথিতত্বৎ। আচারঃ। ইতি প্রত্যবস্ন্দঃ ( পুৎ) চতরবরধোতান্তর্গতো- 
মেদিনী ॥ নিশ্চযঃ | ন্বাছুঃ। ইতি হেম-. ] প্রত্যবস্ষন্দনং (ক্রী)) তরবিশেষঃ | যথা ॥ 

চন্দ্রঃ ॥ প্রকৃত্যুন্তরজায়মাঁনঃ। বোপদেবে- 

নাস্ত ত্যনংজ্ঞ! কৃত! | প্রত্যায়য়ন্তীতি 

সুপ্তিড্কৃত্তদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ | ইতি সং- 
'ক্ষিপ্তসারব্যাকরণৎ ॥ সহকারী । ইতি 
ত্রিকাগ্ুশেষঃ ॥ 

প্রত্যবন্কন্দনং নান সত্যৎ গৃহীতং প্রতি- 

দন্তং প্রতিগ্রহলন্ধমিতি বা | খাছ 
নারদঃ। অর্থিন! লেখিতো৷ যোহ্র্থ: প্রত্যর্থী 
যদি তন্তথা | প্রপদ্য কারণং জয়াঁৎ 

প্রত্যবক্বন্দনং স্মৃতং ॥ ইতি মিতাক্ষর! ॥ 
প্রত্যয়কারিণী (ভ্্রী) ঘুদ্রা। মোহর ইতি অপিচ। অধিনাভিহিতো যোহ্্থ; প্রত্যর্থ 

প্রত্যয়িতঃ (ত্রি) আপ্তঃ।. 

পারস্ভাষ।। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

বিশ্বস্তঃ। ইত্য- 
মরঃ ॥ 

প্রত্যর্থী [ন্] (ভৰি) শক্রঃ। ইত্যমরঃ | শ্রতি- 
বাদী । ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ অর্থিপ্রতি- 

পক্ষঃ। যথ।। প্রতার্থিনোহগ্রগতে। লেখ্যৎ 

যথ। বেদিতমর্থিনা । সমানাদতদর্ধাহ- 

ামজাত্যাদিচিহ্কিতৎ ॥ অর্থ্যত ইত্যর্থঃ 

সাধ্য: 1 সোহস্যান্তীত্যর্থী । তত্প্রতি- 

পক্ষঃ প্রত্যর্থী। ইতি মিতাক্ষরা ॥ 

প্রত্যর্পিতৎ (ত্রি) প্রতিদত্তং | যথ।। অর্থ- 
ব্যবহারোহপি একসম্মিন বহসরে যহ- 

মহখ্যাকহ দ্দুব্যৎ যতো! যেন গৃহীতং 
প্রত্যর্পিতঞ্চেতি ॥ পুনরম্স্মিন্ বশুসরে 
তাদুব্যং তৎসংখ্যাকং ততস্তেন গৃহীতং 

যাচ্যমানৌহপি যদি ভ্য়াৎ সত্য গৃহীতং 
প্রত্পিতগ্ষেতি বৎনরাস্তরে গৃহীতহ 

্রত্যর্পিতঞ্চ নাম্মিন্ বহমর ইত্যপ 
যুজ্যতে। ইতি মিতাক্ষরা £ 

প্রত্যবসানহ (ব্লী) ভোজনহ। ইতি হেন" 
চত্দহ 

» শ্রত্যবদিতহ (তরি) ভক্ষিতহ। ইত্ডনরঃ ৪ 

দা 

যদি তন্তথা | প্রপদ্য কারণৎ ব্রয়াৎ 

প্রত্যবস্ন্দনৎ হি তৎ ॥ ইতি ব্যবহার" 

তত্বে বৃহস্পতিবচনং ॥ 

প্রত্যবস্থাতা [থখ] (ব্রি) শক্রঃ। ইতি হেম" 

চন্দ্রঃ ॥ - 

প্রত্যবায়ঃ (পুং) পাপৎ। ছুরদৃষ্টং | যথা । 
ক্ষয়ং কেচিছুপাভন্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে। 

অনুৎপত্তিৎ তথ চান্যে প্রত্যবায়স্য 

মন্ধতে ॥  ইত্যেকাঁদশীতত্বে জাবাল- 
বচনহ ॥ 

প্রত্যশা [ন্] (রী) গৈরিকং। ইতি ভ্রিকাণ্ড 
শেষ ॥ 

প্রত্যহং ব্য প্রতিদিনং। বথ|। গিরিশমুপচচ!র 

প্রতাহং সা সুকেশী ॥ ইতি কুমারসন্ত বং ॥ 
প্রত্যক্ষৎ (তি) ইন্দিয়গ্রাহহ | ততুপর্যায়ঃ | 

এন্দ্রিয়কহ ২ | ইত্যমরঃ ॥ অনুভব" 
বিশেষ 1 তু ষড়িখং । ভ্রাণজহ ১ 

বাননহ ২ শ্রাবণ ৩ চ্াক্ুমহ ৪ পাশ 
নং ৫ মানসৎ ৬ | নির্বিকল্পকনবিকল্পুক- 

ভেদেন প্রত্যেকহ ছিবিধহ | নির্বিহিবদে 
কহ অতীভ্ডিয | সবিকদ্রকৎ নো 

আহহ | ফড়িপ্রহ্যক্ষে আশ্রয়গ্য মহন 
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কারণ । ইন্জিয়ৎ করণৎ। বিষয়েণ সহ 

ইন্ড্রিয়সন্িকর্ষঃ অন্ধ ব্যাপরিঃ। যথা । 
*প্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়িধং 

-- মতৎ। আাণস্য গোচরো! গঙ্ধো গন্বত্বাদি- 

রূপি স্মৃতং ॥ তথ রসে। রসভায়ান্তথা। 

* শব্দোহপি চ ভ্রুতেঃ ॥ উদ্ভৃতবূপং নয়- 

নম্য থোচরো, দব্যাণি তদন্তি পৃথকৃত্ব- 
অখ্যাত । বিভাগনহযোগপরাপরত্বন্সেহ- 

- দ্রুবত্বৎ পরিমাণযুক্তং ॥ ক্রিয়া জাঁতিং 
বোগ্যবৃন্ভিৎ সমবায়ঞ্চ তাদৃশং । গৃহাতি 

চক্ষুঃবন্বন্ধাদঁলোকোভুতরূপয়োঃ॥ উদ্ভৃত- 
-স্পর্শবিদ্ুব্যং গোচরঃ সোইপি চ তুচঃ | 

রূপান্তচ্চক্ষুষো বোগ্যৎ  রূপমত্রাপি 

কারণ ॥ ভ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বচো যোগে! মনসা 
জ্ঞানকারণং । মনোগ্রাহ্হৎ হুখহ ছুঃখ- 

মিচ্ছা দ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ [. জ্ঞানৎ 

যন্গির্বরিকল্লাখ্যৎ তদতীন্দিয়মিষ্যতে | 
মহত্বৎ যড়িধে হেতুরিক্দ্রিয়ৎ করণং মতং॥ 

- বিষয়েক্তিয়সন্বদ্ধো ব্যাপারঃ সোহপি 

ষড়িধঃ | ইতি ভাষাপবিচ্ছেদঃ ॥ 

প্রত্যক্ষদর্শনং ত্ত্ি) সাক্ষী । ইতি শব্দলাল। ॥ 
প্রত্যন্দী [ন্] (তরি) ব্যক্তদৃষ্টার্থঃ। ইতি 

ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

প্রত্যক্ষবাদী [ ন7 (পু) বদ্ধ: । নাপ্রত্যক্ষৎ 

প্রনাণমিতি তন্মতৎ। প্রত্যক্ষং ব্দতি 

“ঃ। কর্তরি, ইন্প্রত্যয়েন নিম্পনঃ 

প্রত্যাকারঃ ( গুহ ) খড়গকোষঃ 1 খাপ ইতি 

ভাষ1এ ইতি হেমচক্দ্রঃ 

প্রত্যাখ্যাত: (তি ) দুরীকৃতঃ। তহুপধ্যায়ঃ 

প্রত্যাদিঃ ২ নিরন্তঃ ৩ নিরাকৃতঃ ৪ 
৯৩০ 

নিকৃতঃ ৫ বিপ্রকৃতঃ ৬। ইত্যমরঃ ॥ 

কচি পুস্তকে তু প্রত্যাদিকেত্যাদিশ্লোক- 
মেকমধিকং দৃশ্যত তত্রাদ্যচভূক্কং গ্রত্যা- 
দিষ্ে। পরচতুং তিরক্কতে | ইতি 
তষ্টীকাসরন্ন্দরী 

প্রত্যাখ্যানৎ (ক্রী) নিরাকরণৎ | তৎপধ্যায়ঃ 

নিরসনং ২ প্রত্যাদেশঃ ৩ নিরাকৃতিঃ ৪ 

ইত্যমরঃ ॥ পি 

প্রত্যাগমঃ (পুৎ ) প্রত্যাথমনং 1 ফিরে আসা 

ইতি ভাষা । যথা! তীর্ঘযাত্রাসমারস্তে 
তীর্ঘপ্রত্যাথমেু চ। ইতি প্রায়শ্চিভ- 

তত্বং 

প্রত্যাদিষ: (ব্রি) প্রত্যাদেশবিশিউ:। তত 
পর্যযায়ঃ । নিরস্তঃ ২ প্রত্যাখ্যাতঃ ৩ নিরা- 

কত: ৪ নিকৃতঃ ৫ বিপ্রকৃতঃ ৬। ইত্য- 
মরঃ ॥ 

প্রত্যাদেশঃ (পু) নিরাকরণং | প্রত্যা- 

খ্যানং। ইত্যমরঃ ॥ ভক্তং প্রতি দেবানা- 
মাদেশশ্চ ॥ নু 

শ্রত্যাক্ানঃ € পুহ ) বাতব্যাধিবিশেষঃ | 

তস্য লক্ষণম(হ। বিমুক্তপার্ন্ধদয়ং তদেবা- 

মাশযোধিতহ॥ শ্রত্যাধ্যানৎ বিজানীয়াৎ 

কফব্যাকুলিতানিলং ॥ বিুক্তপার্থ দয় 

পার্থে হৃদয়ে .বিহায় জীতং তদেবা” 

ধ্যানৎ। কফব্যাকুলিতানিলহ কফেনাব- 

কুদ্ধবাতং [ ক অথ তশ্ত চিকিৎসা! 

প্রত্যাখান সমুপন্ে কুরধ্যাৎ বমনলঙ্বনে। 
দীপনাদি নিবুঙ্জগীত পূর্ধববন্তিকম্দ্র চঃ 

ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

প্রত্যালীড়ৎ (ক্লু) ধন্থিনাহ পাদসহস্ানবিশ্ষেহ | 
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তত্রোর্ধম্য বামপাদপ্রসারে দক্ষিণপাঁদ- 

সঙ্কোচঃ 1 ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ ॥ 

ধন্বিনামবস্থানবিশেষঃ 1 যথ!। স্যাঁৎ প্রত্যাঁ- 

লীঢ়মালীঢৎ 'সমং পাদৎ তথাপরৎ। 

বৈশাখং মগ্ডলঞ্চেতি ধন্বিনাঁহ স্থানপঞ্চকং ॥ 

স্যাদ্বক্ষপাদসন্কোচাৎ বাঁমপাদপ্রদারণাহ। 
প্ত্যালীঢ়মিতি প্রোক্তমালীঢুং তদ্বিপর্য্য- 

য়াৎ॥ তুল্যং পাদযুগং ঘত্র সমপাদযুদা- 

হৃতং | বিতন্ত্যন্তরিতং পাদযুগং বৈশাখ- 
মুচ্যতে ॥ মণ্ডলাকারপাদাভ্যাৎ মণ্ডল 

স্থানমীরিতৎ। ইতি শব্দরত্বাবলী 1 অশিতে 

ত্রি। ইতি মেদ্রিনী ॥ 

গ্রত্যাশ। (স্ত্রী) আকাক্ষা | যথ|। হুটোহন্তাত্র 

,মরীচিকাস্থ পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি। 

ইতি শান্তিশতকং ॥ 
প্রত্যাসম্নঃ (ভরি) নিকটবস্টী ॥ ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রত্যাঘরঃ ( পুং ) সৈন্য পৃষ্ঠঃ। ইতি শব্দরত্রা- 

বলী॥ 

প্রত্যাসারঃ (পু) ব্যুহম্য পশ্চান্ভাগঃ | ব্যহদ্য 

পশ্চাদাুহান্তরং | ততপর্যায়ঃ ॥ বৃহ 

পাঞ্চি &। ইত্যমরভরতো॥ 
প্রত্যাহরণৎ (ক্লী) প্রত্যাহার ইতি শব্দ- 

রত্বাবলী ॥ 

প্রত্যাহারঃ (পুং) স্বস্থবিষয়েভ্য ইন্দডরিয়াকর্ষণৎ। 
তত্পর্য্যায়ঃ। উপাদানৎ ২1 ইভ্যমরঃ ৪ 

প্রত্যাহরণং ৩। ইতি শবরহ্াবলী ॥ সচ 
যোগাবিশেষঃ 1 যথা প্রত্যাহারশ্চ 

তর্বশ্চ শ্রাণায়ামন্তৃতীয়কঃ ₹ সমাধির্ধারণং 

ধ্যানহ যড়ঙ্গো যৌগসংগ্রহঃ £ ইতি 

তণ্টীকায়াং ভরতঃ & প্রত্যাহারমাহ | 

শব্দাদিঘনুরক্তানি নিগৃহাক্ষাণি যোবিৎ। 

কুর্ধযাচ্চিন্তান্তকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥ 

ইতি বিজ্ুপুরাণে ৬ অংশে ৭ অধ্যায়ঃ ॥ 

অপি চ। ইন্দড্রিয়াণীক্জ্যার্থেভ্যঃ সমাহত্য 

শ্থিতো হি সঃ। মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ 

অত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥ ইতি গারুড়ে 

২৪০ অধ্যায়ঃ ॥ অল্পেন বহুনাং খ্রহণং | 
যথা 1 অচ্ ইতি দ্যক্ষরেণ যায 

গ্হণহ | ইতি ভরতঃ ॥ 

প্রত্যুক্তিঃ (ক্র) প্রত্যুন্তরং। ইতি শব্ররদ্রাবলী॥ 
প্রভ্যুত ব্য বৈপরীত্য | যথ|। বুধাদিবাক্যৎ 

তু ননিয়ামকৎ প্রমাণধভাবাৎ প্রত্যুত ফল- 

শ্রুতেগুণফলবোধকমিতি | ইতি তিথ্যাদি- 
তন্থে জন্মা্টমীপ্রকরণং ॥ 

প্রত্যুত্রমঃ ( পুৎ ) প্রধানপ্রয়োজনানুকুল" 

গ্রযোজনানুষ্ঠানং | তত্পর্ধ্যায়ঃ | প্রয়ো 
গার্থঃ২। ইত্যমরঃ ॥ প্রকৃউযোগঃ | ইতি 

কেচিৎ। প্ররুক্টযুদ্ধার্থনুপক্রমহ প্রয়েগঃ 

তদ্বাচ্যঃ। ইতি কেচিৎ। প্রয়োগো যুদ্ধং 

তদভিধেয় ইতি কেচিৎ। প্রত্যুৎক্রমো! 
যুদ্ধার্থ ইতি ভাগুরিঃ | বুদ্ধার্থং প্রথমা" 

জ্রান্তিঃ| ইত্যপরে | কর্ণ্মারন্তে প্রথম 

যুজিঃ প্রয়োগঃ | ইভ্যপরে ইতি 
ভরতঃঘ , 

প্রত্যুৎক্রান্তিঃ (ত্্ী) প্রত্যুৎক্রমঃ | ইত্যমর- 
টাকায়াহ ক্ষীরন্বানী ৪ 

প্রহ্য রহ (ক্রী) উন্তরহ প্রতি উভরং। যর্থা। 
লমেয়ং হুমিঃ ক্রমাগতহাহ ইতি বাছ্যঞ্জে 

অসেয়ং ভূিরদ্ববর্ষোপসুজ্যমানহাহ ইত্তি 
শ্রহ্যুতরৎ। ইতি ব্যবহাররতবৃহ ॥ 
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প্রত্যুথথানং (ক্রী) অভ্যর্থানং । গাত্রোথানৎ। 

যথা। 'দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য় চোদ 
বেন চ। পুজিতঃ পরয়! ভক্ত প্রত্যু্থানা- 

নাদিভিঃ ॥ ইতি শ্রীভাগবতে ১০ স্ন্ধে 

৬৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রত্যুৎ্পন্নঃ [ত্রি) উৎপত্ভিবিশিষ্টঃ '। প্র- 
ত্যুৎপুর্ববপদধাঁতেঃ কর্তরি ক্তপ্রত্যয়েন 

" নিম্পন্নঃ ॥ 

প্রত্যুতৎ্পন্নমতিঃ (ত্রি) সৃষ্ষবুদ্ধিযুক্তঃ ৷ তৎ- 

পর্্যায়ঃ| কুশামীয়মতিত ২ সৃঙ্মদর্শী ৩ 
তৎকালধীঃ ৪ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ প্রতি- 
ভান্বিতঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রত্যুদণমনীয়ং (ব্লী ) ধৌতাংশুকছয়ং । ইতি 

মেদিনী ॥ সমুপস্থানযোগ্যে পৃজনীয়ে চ 
ত্রি। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

প্রত্যুদগিমঃ (পু) 7 প্রত্যুতথানং। যথা। এক- 

প্রস্যুদ্মনৎ (ক্লী) ] ত্রাসনসহস্থিতিঃ পরি- 
কৃতা প্রত্যুদনমাচুরতঃ | ইত্যাদি সাহিত্য- 
-দর্পণে রসপরিচ্ছেদঃ 

শ্ত্যুষঃ (পু) প্রত্যষঃ | গ্রাতঃ 

উীকাষাৎ মথুরেশঃ [ 

প্রত্যষঃ [স্] (রী) প্রত্যুষঃ | ইতামর়ঃ | 
যথ!। যাঁতি ব্যক্তিং পুরস্তাদরুণকিসলয়ে 

প্রত্যুষঃ পারিজাতঃ।॥ ইতি ভরতঘৃতসূর্ধ্য- 
শতক ॥ 

প্রত্যুষঃ ( দু) প্রভাত । ইত্যমরঃ ॥ সৃধ্যং । 
ইতি শব্দবত্ৰাবলী ॥ বহ্থভেদঃ | ইতি 

। ইত্যমর- 

জটাধরঃ ঘ 

শতাধঃ [স্] (জী) প্রভাতং | ইত্যমর- 
টাকায়াৎ ভরতঃ ॥ 

প্রতাহঃ ( পুৎ) বিশ্বঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রত্যেকং (ক্লী) একং একং প্রীতি । যথা । 

প্রত্যেকং বা ছয়ং ঝ৷ ভ্রয়মীপি চ পরই 

বীজমত্যন্তগুহাৎ ॥ ইত্যাদি কর্পুরাখ্য- 

স্তোত্রৎ ॥ ূ 

প্রধ ক প্রক্ষেপে। খ্যাতৌ! ইতি কবিকল্প- 
ভ্রুমঃ ॥ রেফযুক্তঃ | বাত 1 ইতি 

হুর্গাদাসঃ ॥ 

প্রথ ম ষ ড খ্যাতৌ। ইতি কবিকল্দ্রমঃ ॥ 

রেফযুক্তঃ। ম প্রথয়তি | ষ প্রথা। উ 

প্রথতে গুনী প্রসিদ্ধঃ স্যাদিত্যর্থ। ইতি 

ছুর্গাদাঁসঃ ॥ 

প্রথমত (ত্রি) প্রধানৎ। ততপর্ধ্যায়ঃ। 

আদি: ২ পূর্ববঃ৩ পৌরস্ত্যঃ ৪ আদ্যঃ ৫1 
ইত্যমরঃ ॥ অশ্রিমঃ ৬ আদিমঃ ৭। ইতি 

জটাধরঃ ॥ প্রাক ৮ | ইত্যব্যয়বর্গে 

অমরঃ ॥ 

প্রথা! (স্ত্রী) খ্যাতিঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রথিতঃ তরি) খ্যাতঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রথিতিঃ (স্ত্রী) খ্যাতিঃ। প্রথধাতোর্ভাবে 
ক্ি্রত্যয়েন নিষ্পন্না ॥ ইতি ব্যাকরণং ৪ 

প্রথিমা [ ন্] (ত্রি) অতিশয়েন পৃথুঃ | পৃথুঃ 
শব্দীদতিশযার্থে ইমন্প্রত্যয়েন নিষ্পমহ। 

ইতি ব্যাকরণৎ ঘ যথা । প্রথিমানন্দ- 

ধানেন ঘনেন জঘনেন সাঁ। ইতি 
ভটিঃ ॥ 

প্রথিমা (ত্ত্রী) পথোর্ভাবঃ । প্রুহৎ । ইতি 

সিদ্ধান্তকৌমুদী [ 

প্রথিশী [হু] তি) প্রধিমায়ুজঃ। সুলঃ। 
ইতি নিঘ্ধান্তকৌনুদী ছু 
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্রথিষ্ঠঃ (ভরি) অতিশয়েন পৃথুং | অভিবৃহৎ। |  প্যসাধ্যং প্রবদত্তি তজ্জ! ন তত্র কুব্বীত 
ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণহ ॥ ভিষক্ চিকিৎসাহ ॥ ইতি মাঁধবকরঃ |] 

প্রথুকঃ (পুং) পৃথুকহ। ইত্যদরটাকায়াং রাঁর অস্যৌষধং বখা । স্বৃততুলা। রুদ্রলাক্ষা 
,মুকুটঃ ॥ পীতা শ্ষীরেণ বৈ সহা!। প্রদরৎ হরতে 

প্রদঃ (ভরি) প্রকর্ষেণ দদ[তি যঃ। প্রদাতা। রোগহ নাত্র কার্য বিচারণা ॥ ইতি 
ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ 

প্রদতং (ব্রি) প্রকর্ষেণ দত | ইতি ঘুগ্ধ 
বোধব্যাকরণং ॥ 

প্রদরঃ (পুহ) ভঙ্গঃ 1 বাণঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
বিদারঃ| নারীরুগ্ভেদঃ। ইতি মেদিনী॥ক॥ 
অস্য নামান্তরৎ অস্যগ্দরং | তত্তু ফলিত- 
োন্যা রক্তাদিধাতুক্ষরণং অন্ত নিদানং | 
যথা! । মিরবারাপনাদনীারনদা 
তাদতিনৈথুনাচ্চ। যানাধ্বশোকাদতিকর্ষ- 
গাচ্চ ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ ॥ অস্থগ্ 
দরং ভবেত সর্ধবং সাঙ্রমর্দৎ সবেদনহ ॥ 
তন্যাতিত্বদ্ধৌ। দৌর্ব্বল্যং শ্রমে। মুচ্ছ্ব সদ- 
ভ্ষ | দাহঃ প্রলাপঃ পাতুত্বং তন্দ্রা 
রোগাশ্চ বাতজাঃ ॥ * ॥ স চ চতুর্বিধো 
যথা। তৎ শ্লেক্সপি ্ানিলমন্নিপা তৈশ্চতু 
প্রকারং প্রদরৎ বদন্তি। | শলৈত্মিকম্ত 
তিস্ত লক্ষণং | আমহ সপিচ্ছাপ্রতিমৎ স 
পাণুপুলাকতোয়প্রতিমং কফাতু॥ * 
পৈস্ভিকম্ত তস্য লক্ষণ । সর 

সিতরক্তমুঞ্$ৎ পিভ্তান্তিযুক্তৎ ভূশবেগি 
পিতা ॥ % ॥ বাতিকস্য তস্য লক্ষণং | 

দবক্ষারুণৎ ফেনিলমল্লমন্নৎ বাতার্তিবাতাৎ 
পিশিতোদকাভহ ॥ *% ॥ তস্য টত্রদোধি- 
কস্য লক্ষণৎ। সক্ষৌন্রসপ্পিহরিতালবর্ণৎ 
মজ্দপ্রকাশখ কুণপং ভ্রিদোষাৎ । তঞ্চা- 

গারুড়ে ১৯৬ অধ্যায়ঃ ॥ক%॥ অপি চ। 

দা সৌবর্চলাজাজীমধুকৎ নীলমুপলং। 
পিবেৎ ছৌদ্রযুতৎ নারী বাতাস্থগ্মর- 
শান্তয়ে ॥ এষাং প্রত্যেকং মাধদ্বয়ং । 

সর্ববদেকীক্ৃত্য দগ্না কর্ষচতুষ্টয়েন পিষ্ট 
তত্র মাষাষটকৎ মধু নিঃক্ষিপ্য পেয়হ। 
মধুকৎ কর্ষমেকন্ত চতুক্র্ষাং মিতান্তথা। 

তুলোর: লোহিতে প্রদরে 
পিবেৎ ॥ বলা কঙ্কতিলখ্যা যা তস্য - 

মূলন্ত চূর্ণিতং । লোহিতে প্রদরে খাদে" 

চ্ছর্করামধুনংযুতৎ ॥*%॥ শুচিন্ানে ব্যাত্র- 
নধ্যা ঘুলঘুভ্তরদিগ্ভবং । নীতমুত্তর- 
ফন্তুন্তাং কটিবদ্ধং হবেদস্থকৃ ॥ & ॥ রদা- 

প্রন তখুলকস্য মুল ক্ষৌন্রোঘিতৎ তখুল- 
তোয়পীতং। অস্থগদরৎ সর্ববভবৎ নিহস্তি 

যাষঞ্চ ভাগী মহ নাগরেণ ॥ *॥ অশোক- 
বন্ষলকাথশুতৎ দুগ্ধৎ স্থশীতলৎ ॥ যথা 

বলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাস্থগ্দরনাশনহ ॥ 

অশোকবন্ষলপলং দ্বাত্রিৎশতপলসংমি- 

তেন জলেন নিছ্ষাখ্য শেষেণ পলাষ্টক- 
ক্কাথেন সহ ক্ষীরৎ পলুষ্টকমিতং বি: 
পচে তু ছুগ্ধাবশেষং কর্তব্যৎ তন্মধ্যে 
পলচতুক্টয়মিতহ ছুগ্ধৎ পেয়ং , বহ্ছিবলা- 

পেক্ষয় বা ক্গ॥ কুশমুলহ বযুদ্ৃত্য পেষ 

যেত গুলাদুনা। এতৎ পীত্বা ত্্যহং নারী 



প্রদক্ষি, 'হ৫৫ গ্রদক্ষি 

প্রদবাৎ পরিষুচ্যতে ॥ ইতি ভাব- 

প্রকাশঃ ॥ . 

প্রদর্শিত (ত্রি) আলোকিতহ | যথ! | ক্রিয়া 

বাচিহ্মাধ্যাতুহ প্রসিদ্ধোহর্থঃ প্রদর্শিত: । 

প্রয়োগতোহন্যে মন্তব্য 'অনেকার্থা হি 

খাতবঃ ॥ ইতি সুগ্ধবোধটাকায়াং দুর্গা 
দন? 1 

প্রদলঃ ( পুহ ) বাগঃ | ইতি জটাধরহ ॥ 

প্রদঞ্ষিণৎ (কী )7 দক্ষিণাবর্ভেন দেবমুদ্দিশ্ঠ 

প্রদক্ষিণূঃ (পুহ ) ভ্রমণহ। যথা। একং দেব্যাং 

রবে। সপ্ত ত্রীণি কুর্ধযাদিনায়কে | চত্বারি 

কেশবে কুর্ধ্যাৎ শিবে চাদ্ধপ্রদক্ষিণহ ॥ 
ইতি কর্মলোচনং'॥ % ॥ সর্বদেবতুষ্টিদ- 
প্রদক্ষিণৎ যথা | প্রসাধ্য দক্ষিণৎ হস্তৎ 

: হ্ুয়হ নত্শিরাঃ পুনঃ । দক্ষিণৎ দর্শয়ন্ 

পার্থ, মননাপি চ দক্ষিণঃ ॥ সকৃজির্ব্বা 

বেউয়েভা দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজাযতে। 
ন চ প্রদক্ষিণে। ভ্রেয়ঃ সর্ব্দেবৌদঘতুষ্টি 
দঃ অক্টোন্তবশতং যন্ত্র দেব্যাঃ কুধ্যাৎ 
প্রদক্িণৎ 1 সর্বান্ কামান্ সমালাদ্য 

পশ্গান্মোক্ষমবাণুযাৎ ॥ মনসাপি চ যে 

দদ্যাদ্দেব্যে ভক্ত! প্রদক্ষিণৎ। প্রদ্ষিণাদ্- 
যমগৃহে নরকাণি ন পশ্টতি 1? ইতি 

কালিকাপুরাণে ৭০ অধ্যায়ঃ ॥ * ॥ অপি 

চ। দক্ষিণাদায়বীং গত্বা দ্িশং তশ্যাশ্চ 

শান্তবীৎ |. ততশ্চ দক্ষিণাৎ গত্ব। নমস্কার- 

জ্রিকোণবৎ ॥ অদ্ধচন্দ্রং মহেশহ্য পৃষ্ঠ- 

তশ্চ সমীরিতৎ | শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী 

অদ্দচন্দরক্রমেণ ভু 1 সব্যাসব্যক্রমেণৈব 
সোমদুত্রৎ ন লঙ্বয়েহ ঘর. সোষসৃত্রৎ 

১৩১ 

জলনিঃসরণস্থানৎ। প্রসাধ্য দক্ষিণহ হল্তৎ 

স্বয়ং নব্রশিরাঃ পুনঃ ॥ দর্শয়েদ্রক্ষিণৎ 

পার্খং মননাপি চ দক্ষিণঃ ॥ ত্রিধা চ 

বেউয়েছ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণৎ ॥ 
একহন্তপ্রণা্শ্চ একং বাপি গ্রদগ্ষিণৎ। 

অকালে দশনিং বিঝ্রোর্হত্তি পুখ্যৎ পুবা 
কৃতৎ ॥ ইতি তন্ত্রনারঃ ॥ 

প্রদক্ষিণ (স্ত্রী) প্রদক্ষিণ | যথ1 | অথ প্রদ- 
ফণা | ততঃ প্রদক্ষিণাৎ কুর্যান্তজ্য! 

ভগবতো! হরেঃ। নাগানি কীর্তয়ন্ শক্তে। 

তাঞ্চ সাটাঙ্গবন্দনাং 1% প্রদক্ষিণা সঞ্থ্য। 

চোক্তা নারসিংহে 1 একাৎ চগ্যাং রবেঃ 

সপ্ত তি! দদ্যাদ্বিনায়কে । চতজঅঃ 

কেশবে দদ্যাৎ শিবে তৃর্দপ্রদক্ষিণাহ ॥%॥ 

প্রদক্ষিণামাহাত্যং বাবাহে। প্রদক্িণাৎ 

যে কৃর্ব্বন্তি ভক্তিবুক্তেন চেতসা। মন তে 

যমপুরং যান্তি বান্তি পুণ্যকৃতাং গতিহ ॥ 

যন্িঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ সাফ্টাঙ্গকপ্রণা- 
মকহ | দশাশ্বমেধস্যা ফলং প্রাপুয়ামাত্র 

সংশযঃ ॥ স্কান্দে ব্রন্গনারদসূংবাদে | 

বিষ্ধোর্বিবমানৎ যঃ কৃুর্য্যা সকৃদ্তক্ঞয। 

প্রদক্ষিণৎ । অশ্বমেধসহত্রন্ত ফল- 

মাগ্োতি মানব ॥ তব্রৈব চাতুঙ্স্ত- 
মাহাত্বো | চতুর্ধবারহ ভ্রশীভিস্ত জগৎ 

সর্ববং চর/চরং | ক্রান্তৎ ভবতি বিপ্রাপ্রয 
ততীর৫ঘগমনাধিকৎ  তন্ররৈবান্তত্র ! প্রদ- 

ক্ষিণৎ তু যঃ বু্যাদ্রিং ভল্গ্যা সনস্থিতঃ 

হৎসবুক্তবিমানেন বিষু্ুলোকহ স গচ্ছতিঃ 

নারসিংহে ॥ প্রদ্ষিণেন চৈকেন নেব 
দেবস্য মন্দিরে | কতেন যখ ফলহ নৃখাহ 
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অন্যেত্যোহপি 5 ভৈরব ॥ কুর্ববন্ত পৃথিবী 
তাপৎ যে! দীপঘুৎস্থজেননরঃ। স্ তাত্র- 

তাপৎ শরকমাপ্জোত্যেব শতং মাঃ 70 

স্থবৃত্তবর্তিঃ সন্সেহঃ পান্রেহভগে হ্থদর্শনে। 

সুচ্ছায়ে বৃক্ষকোটো তু দীপং দদ্যাৎ প্রয- 
তত ॥ লভাতে বদ্য তাপন্ত দীপস্য 

চতুরঞ্গুলাৎ ৷ ন সদ্দীপ ইতি খ্যাত 
হোঘবহ্িস্ত স শ্রুতঃ ॥ নেত্রাহলাদকরঃ 

সর্বভূমিতাপবিবর্জিতঃ | সুশিখই শব্দ- 
রহিতো নিরধ্মে! নাতিহ্ম্বকঃ ॥ দক্ষিণা 
বর্তবত্তিস্ত প্রদীপঃ শ্রীবিরৃদ্ধয়ে। দীপরৃক্ষ- 

স্থিত শুদ্বন্নেছেনৈব গ্রপুরিতে॥ দক্ষিণা 
বর্তবর্ত্য। তু চারুদীপঃ প্রদীপকঃ। উত্তমঃ 
প্রোচ্যতে পুক্র সর্বতুষ্িপ্রদায়কঃ॥ বৃক্ষেণ 
বর্জিরিতো দীপো নধ্যমঃ পরিকীর্তভিতঃ | 
বিহীনঃ পাত্রতৈলাভ্যামধমঃ পরিকীন্তিতংা 
ইতি কালিকাপুরাণে ৬৮ অধ্যাযঃ ॥ % ॥ 

কাতিকে তদ্দানফলৎ যথা! | কান্তিকে 

মাসি যে৷ দদ্যাৎ প্রদীপং সর্পিরাঁদিনা । 

আকাশে মণ্ডলে বাপি .স চাক্ষষফলং 

লভেৎ ॥ ইতি কর্ম্মলোচনৎ ॥ * ॥ অপি 

চ। সমভ্যর্চ্য হরিৎ ভক্ত্য। দীপু দত্থা 

দিবানিশং। তত্র পাপবিশুদ্বাত্মা। নরে! 

যাতি দিবং নৃপ 1 কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ 

তত্র পঞ্চ দিনানি ভু! পুণ্যানি তেষুবনদন্ত- 

মক্ষয়ৎ বর্ববকামিকং 7 একাদশ্যাং হরি- 

মুদ্দিশ্য দীপৎ প্রজাল্য সুধিকা। মানুষ্যৎ 
দুর্লভ, প্রাপ্য পরা গরতিমবাপ "সা ॥ 

দ্বাদশ্যাৎ তক্বরো রাত্রিদীপমুদ্বোধ্য 
চৌর্য্যতঃ ৷ কারণা পরম প্রাপ্তো লোক 

বিঃ সনাতনং ॥ শ্বপচোহগি ভয়োু, 

দশ্যাং দীপান্ দত্বাপরৈঃ কৃতান্। বেশ্যা 
লীলাবতী ভূত্বা জগম ন্বর্গমক্ষয়ং ॥ 

লুব্ধকোহপি চতুর্দশ্যাং পৃজয়িত্বা জনা 

দিনং। নির্ভভ্তিঃ পরমংগত্য! বিফুঃলোকৎ 
জগাম সঃ॥ গোপঃকশ্চিদমাঁবাস্তাং পুজাং 

দৃক্বথ শাঙ্দিণঃ। সবছূর্য়স্বজাপালো রাজ- 

রাজেশ্বরোইভবৎ ॥ তস্মাদ্দীপাঃ প্রদাতব্যা 

রাত্রাবস্তমিতে রবৌ। গৃহেনু সর্ববগোষ্ঠেষু 
চৈত্যেঘায়তনেযু চ ॥ দেবানাঞ্চের রথ্যান্থ 

শ্বশানেযু সরংন্থ চ। ইত্যগ্রিপুরাণহ ॥ 
প্রদীপনঃ (পু ) স্থাবরবিষভেদঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

তস্য লক্ষণ যথ|। বর্ণতো! লোহিতো ঘঃ 
স্তাঁৎ দাণ্ডতিমান্ দহনগ্রভঃ | মহাদাহকরঃ 

পুর্বৈ্ঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ ॥ ইতি রাজ- 
নির্ঘণ্ঃ ॥ প্রকাশকে তরি ॥ 

প্রদেশ (গুহ) দেশমান্রহ । ততপরধ্যায়ঃ | 
আস্থনৎ ২ আহ্ছা ৩ ভূঃ ৪ অবকাঁশঃ ৫ 

স্থিতিঃ ৬ পদৎ ৭। ইতি রাঁজনির্ঘন্ঃ ॥ 
তর্জন্যদুষ্ঠসম্মিতঃ  ভিন্তিঃ । ইতি 

মেদিনী ॥ ্ 

প্রদেশনং (ব্লী) নৃপাদেরুপটৌকনং। ভেঙ্ট 
ইতি খ্যাতং। ততপর্ধ্যায়ঃ। প্রাস্ৃতৎ ২ 

উপায়নং ৩ উপগ্রাহ্থৎ ৪ উপহারঃ ৫ 
উপদা ৬ | ইত্যমরঃ ॥ কেচিতু দেব- 
তাভ্যো ভক্ত মিত্রাদিভ্যশ্চ প্রাত্যা ঘৎ 

প্রশত্তৎ লড্ডুকাঁদি দীযতে তৎ ইত্যানঃ। 

কেচিচ্চ প্রাভৃতাদি ছয়ং শ্রদ্ধয়! দেবতা- 

ব্রাহ্মণরাজাদিভ্যো যদদীয়ন্ে তত্র উপা- 
য়নাদি চতু্ষৎ ভুভ্যমিদং দীয়তে ত্বয়ৈতৎ 
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মম কার্যং সাধনীয়সিতি যদ্দীয়তে ধুতী 

ইতি খ্যাতে ইত্যানুঃ । কিন্তু ষটক- 

যেকার্থমেবেতি বহবহঃ 1 উপায়নমুপ- 

গ্রাস্থাৎ ৬, ত্ত্িয়মিত্যঘর- 

মালা। ই তভরতঃ ॥ 

প্রদেশনী 
০ ] (স্ত্রী) তর্নী। ইত্যমরভরতৌ ॥ প্রদেশিনী 

প্রদেহঃ ( পুং ) প্রলেপঃ | ইতি বৈদ্যকং ॥ 

প্রদোষঃ (পুং) রজনীযুখৎ ॥ ইত্যমর$ ॥ 
তত্ভু রাত্রে প্রথমদণ্ডচতু্টয়ং। যথা । 
প্রদোসোহিস্তসয়াদূর্ধৎ ঘটিকাদ্য়মিষ্যতে । 
ইতি তিথ্যাদিতত্বং ॥ দোষঃ | ইতি হেম- 

চন্দ্র ॥ 

গ্রন্থ (কী) প্রকষ্টা, দ্যোৌঃ স্বর্পে বস্মাৎ তৎ 
পুখ্যৎ ॥ ইতি দুগ্ধবোধটাকায়াং ছুর্গা- 

দাস ॥ 

দ্য: ( পুৎ ) কন্দর্পঃ। ইত্যমরঃ ॥ স বাস্ছ 
দেবন্থ চতুর্থাংশঃ । যথা । একদেবং 

চভুপ্পাদৎ চতুর্ধা পুনরচ্যুতঃ॥ বিন্ডেদ 
বান্থদেবোহসে। প্রচ্যন্সো হরিরব্যয়ঃ ॥ 

কৃষ্দ্বৈপায়নো ব্যাসে। বিকুগর্নারাষণঃ 
স্বযৎ 1 আপা তরতমাঃ পুর্ববহ স্বেচ্ছয়। 

হৃভবদ্ধরিঃ | ইতি কৌন্মে ৪৮ অধ্যায়ঃ 
অপি চ। অনিরুদ্ধঃ স্ব তা প্রছ্যঃ 

কাম এব চ বলদেবঃ স্বয়ং শেষ 

কৃষ্ণশ্চ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ইতি ত্রঙ্গবৈবর্তে 
শ্ীক্কবজন্মধণ্ডে ১১৬ অধ্যায়ঃ 7 

প্রদ্যোতঃ (পু) রশ্মিঃ। ইতি হলাঘুধঃ ৮ 

প্রদ্যোতনহ (গুহ) বুর্ধযাহ। ইতি হলাফুধই ৪ 

ছ্যতে হী 

প্রদ্রবঃ ( পু ) পলায়নহ । ইত্যমরঃ ॥ 

প্রধনৎ (ক্রী) যুদ্ধং। ইত্যমরঃ ॥ দারণং। 

ইতি মেদিনী॥ ঃ 
প্রধানত (ক্লী) প্রকৃতিঃ। মহামাত্রঃ | গর- 

মাত । বুদ্ধ; | প্রশন্তং |. তৎ্পর্য্যাযহ 

প্রমুখ ২ গ্রবেকৎ ৩ অন্ুুভহ৪ উত্তমহ৫ 

যুখ্যৎ ৬ বর্ধ্যং ৭ বরেণ্যং৮ প্রবহং৯ অন- 

বরাদ্ধ্যৎ ১০ পরাদ্ধ্যৎ ১১ অগ্রং১২ প্রাশ্র 

হর ১৩ গ্রগ্র্যৎ১৪ অগ্র্যং১৫ অঞ্ীয়ং ১৬ 

শ্রিমৎ ১৭ । ইত্যম্বং & 

প্রধানঃ (পুহ) মহামাত্রঃ 1 সেনাপত্যাদিঃ। 

মহামাত্রঃ প্রধানঃ স্যাদিতি পুহস্কা্ডে 

বোপালিতঃ ৷ ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ ॥ 

প্রধিঃ (পুৎ ) নেমিঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রবীঃ [ত্রি) প্রক্ৃকবুদ্ধিযুক্তঃ | প্রকৃষটবুদ্দো 

স্ত্রী ॥ ইতি মৃবদ্ধীবোধব্যাকবণহ ॥ 

পরধৃপিতা (ভ্রী) কেশিতা। সুর্বাগন্ব্যদিব্য 
ইতি মেদিনী।'প্রকর্ষেণ তণ্ডে দীণ্ডে চ ব্রি 

প্রনষ্টঃ (ত্র) প্রকর্ষেণ নাশবুক্তঃ | কশ্চি 
দঙ্ঞানসন্ভুতঃ প্রনউন্তে ধনগ্রয়। ইতি 
ভ্রীভগবদগীভায়াং ১৮ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রনিঘাতনৎ (কী ) প্রণিঘাতনং | বধঃ। ইতি 
হেমচন্দ্র£ ॥ 

প্রপঞ্চঃ (পুৎ ) বিপর্ধযামঃ | বিস্তরঃ। ইত্যণ 
মর্ঃ॥ বিপধ্যাসো বৈপরীত্যং ভরমো বা 
মায়েতি হ্বাসী। ইতি ভরতঃ হ সঞ্চয়ঃ | 

প্রভারণং। ইতি মেছিনী॥ সংসার | 

যথা পাছকাঁপঞ্চকন্টরেত্রহ * পঞ্চবক্াদ 

বিনিগভিৎ। বড়াহ্বায়ফষলোপেতহ প্রপঞ্জে 

চাতিদর্লভং॥ ইতি শুরুপাদুকান্ডোতহ 

খ 
সি 



প্রগাঁব ২৫৬৯ প্রপৌ্ 

প্রপঞ্চিতং (তরি) বিস্তৃত | ভ্রদবুক্ত২। বথা। 
আত্ম।নমেবাগ্ত্যয়া বিজানতাৎ তেনৈব 

জাত নিখিলহ প্রপঞ্চিতং ॥ জ্ঞানেন 

ভূয়োইিপি চ তৎ প্রলীয়তে রহ্বীমহের্ভোগ- 
ভবাভবৌ, যথা ॥ ইতি ভ্রীভাগবতে 
১৭ ক্কন্থে ১৪ অধ্যায়ঃ | 

প্রপথঃ (ত্রি) শিখিলঃ। ইতি ভূরি প্রয়োগঃ ॥ 
প্রপথ্যা (স্ত্রী ) হ্রীতকী । ইতি রাঁজ- 

নির্ঘপ্টঃ ॥ 

প্রপদহ (ক্রী) পাদাগ্রৎ । ইত্যমরঃ | 

প্রপন্নঃ (তরি) শরণাগতঃ। যথা । গোবিন্দং 

পুগুতরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ং । কেশবঞ্চ 

প্রপঙ্গোহশ্মি কিনে! স্ৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে স্ৃত্যুয়ো নাম 
-৭ অধ্যায়ঃ 

প্রপন্গাড়ঃ (গুহ) প্রপুনাড়ঃ ॥ চক্রমদ্িকঃ | 
ইতি রত্রমাল। ॥ 

প্রপ! (জী) পানী়শার্পিকা | ইত্যঘরঃ ঘ 
প্রপাণিহ (পুং) কবস্যাধোদেশং। পাণিতলং। 

ইতি রাজনির্ধটঃ 1 

প্রপাতহ (পু) নিরবলন্দনপর্বতাদিপার্খং ! 

'আরড়ি ইতি খ্যাত ॥ যস্মাৎ পতনে 
অবস্থানক্রিয়াবিশেযো নান্তি 1 তৎ- 
পধায১। অতটঃ২ ভুগুঃ ৩। ইত্যন্থরঃ 

লির্বরঃ । ইতি দেদিনী ॥ অভ্যবস্কন্নঃ | 

হৃলহ। ইতি হেনচন্দ্ঃ ৪ 

প্রপায়া [ ন্1(ত্রি) পানকর্তী। রক্ষণকর্তা। 
ইতি সুহুবোধব্যাকর্ণহ ॥ 

প্রপাবনহ (ক ) বনভেদঃ1।কানারণ্যঘ। ইতি 

শবুনালা ॥ * 

১৩২ 

1 
7 
। 

প্রপিতামহঃ ( পুং ) ত্রহ্গা । ইতি ভ্রিকাগু- 
শেষহ £ পিতাসহপিত! । ইত্যনরঃ ॥ 

প্রপিতামহী (ত্ত্রী) প্রপিতামহপত্তী ৷ যথা । 

স্বেন ভত্রঠ সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভূউ্ক্তে 

স্বধামযৎ । পিতাধহী চ স্বেনৈব দ্বেনৈৰ 
প্রপিতামহী ॥ ইতি দায়ভাগঃ ॥ 

প্রপুনাড়ঃ ] (পু) প্রপুছগাড়ঃ | ইত্যমর- 
প্রপুহড়ঃ 4 টাকায়াং ভরতঃ ॥ 

প্রপুন্নাটঃ ( গুহ) চক্রমদ্দঃ | ইতি রাজ- 

নির্ঘনঃ ॥ / 
্রপুন্নাড়ঃ (পুহ ) চক্রমর্দকঃ। চাকুন্দিয। ইতি 

ভাষ! | ইত্যমরঃ ॥ ৃ 

প্রপুন্নালঃ (গুহ) প্রপুন্গাড়ঃ£ ইতি ভরত- 

দ্বিরপকোধই ॥ 

গ্রপূরিকা (ত্্রী) কণ্টকারী ॥ ইতি শব্দ- 
চন্দ্রিক ॥ 

প্রপোগুরীকৎ (ক্রী হস্তিনাৎ মনুষ্যাণাঞ, 
চক্ষুষ্যঃ স্কুদ্রবিটপঃ। শালপর্ণীপত্রতুল্য- 
পত্রঃ। পুণুরিয়া খ্যাতহা ইত্যমরভরতো॥ 
তত্পর্ধ্যায়ঃ। চন্ষুব্যৎ ২ শতহ ৩ প্রী- 

পুষ্পং ৪ পুগুরী ৫ । ইতি রত্রমালা ॥ 

পুণ্তর্যৎ ড পুগুরীযকৎ ৭ পৌগুরীয়হ ৮ 
স্থপুষ্পৎ ৯ মানুজহ ১০ হানুজহ ১১ । 

অন্ত গুথাঃ 1 চক্ষুহিতত্হ । অধুরহহ 
তিক্রত্বৎ | ঈতলহহ 1 পিতরক্তব্রথজবর- 

*, দাহত্ষানাশিত্বক্ 1 ইতি লাভনির্ধন্টঃ ॥ 

অপি চ। পেপুর্ধ্যহ মধুরহ ভিকহ কম্ধাযং 
শুক্রেলং হিমহ | চঙ্গু্যং অধুরহ পাকে 
বর্টহ পিতকফাত্রনুৎ ৪ ইতি ভান 

প্রকাশঃ £ 



প্রবাঁলঃ ২৫৬২ প্রবালঃ 
লাল লিউ প্লিস পল্লী লজ কলি িশ্িভিই 

প্রপৌভ্রঃ (পু) পৌভ্রস্ত পুত্রঃ। তৎপ্্যায়ঃ। 
প্রতিনপ্তা ২। ইতি হেষচন্দ্রঃ ॥ 

গ্রপৌন্রী (স্ত্রী) পৌত্রস্ত বন্য! | ইতি স্মৃতিঃ॥ 
প্রফুল্পঃ (তরি) বিকাশযুক্তঃ। ত্পর্যায়ঃ। 

শফুল্লঃ ২ সৎফুলঃ ৩ ব্যাকোষঃ ৪ 

বিকচঃ ৫ স্ফটঃ ৬ ফুললঃ ৭ বিকসিতঃ৮। 
ইত্যমরঃ ॥ প্রবুদ্ধঃ৯ ভুত্তঃ ১০ স্মিতঃ ১১ 

' উদ্মিষিতঃ ১২ দলিতঃ ১৩ স্ফ,টিতঃ ১৪ 
উচ্দৃসিতঃ ১৫ বিভূত্তিতঃ ১৬ ম্মেরঃ ১৭ 

বিনিদ্রঃ ১৮ উন্নিদ্রঃ ১৯ বিষুদ্রেঃ ২০ 

হবিতঃ ২১। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রবন্ধঃ ( পুং ) সন্দর্ভঃ। ইতি ভ্রিকা গুশেষঃ | 
কাব্যার্দিগ্রথনং | যথা |. প্রবন্গোইয়ং 

বন্ধোরখিলর্জগতান্তিস্ত সরসামিতি হংস- 

দুতঃ | 
প্রবন্ধকল্পন! (ত্ত্রী) প্রবন্ধম্য কল্পনা রচনা 

বহ্বানৃত! স্তোকসত্য! কথ! । প্রবন্ধকল্পনাৎ 

স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাং বিছুঃ । পর- 

স্পরাশ্রয়া ঘা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িক! 

ক্ষচিৎু॥ ইতি কোলাহলাচাধ্যঃ। ইত্যমর- 

টীকায়াৎ ভরতঃ |. 

প্রথলঃ ( পু) পল্লবঃ | ইতি শব্দঘাল! ॥ 

প্রকৃষ্টবলযুক্তে ত্রি। বথ1॥ আক্রান্তঃ স 

মহাভাগান্তেঝ্তদা শ্রবলারিভিঃ । ইতি 

মার্কপেয়পুরাণ ॥ প্রকৃষ্টবলে কীবঞ্ধ ॥ 

প্রবল! (ত্ত্রী) প্রসাঁরিণী । ইতি রাজনির্ধ্ট$ 
প্রকৃষ্টবলব্তী চ ॥ 

শ্রবালঃ (পু লী) রক্তবর্ণবনথুলাকাররত- 
বিশেষং | পল! ইতি মুসা ইত্তি চ ভাষ। 
তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! মঙ্গলঃ । ইতি 

জ্যোতিষং ॥ তথপর্য্যায়ঃ । বিদ্রুমঃ ২। 

ইত্যমরঃ॥ অঙ্গারকমণিঃ ৩ আস্তোধি- 

. বল্লভঃ৪ ভৌমরদ্বৎ ৫ রক্তালগঃ ৬ রভণ- 
কারং ৭ লতামণিঃ ৮ | অস্য গুণাঃ | মধু- 

রত্বৎ | অশ্রত্বং। কফপিত্াদিদোষনাশিত্বং | " 

স্ত্রীণাৎ বীর্ধ্যকান্তিকরত্বৎ | ধুতে মঙ্ল- 

দারিতঞ্চ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ ক ॥ অপি 
চ। নারকত্বং | শীতত্বং। কষায়ত্বৎ | 

স্বাহুত্বং | বান্তিকারিত্বং | চক্ষৃহিতত্বং | 

ধারণে পাপালক্ষীনাশিত্ব্চ। ইতি রাজ- 

বল্লভঃ ॥ ক্চিথ তস্য শুভলক্ষণং যথা । গুদ্ধং 

দৃঢং ঘনং বৃত্তং ন্সিপ্ধং গাত্রস্থরঙ্গকৎ | 

সমহ গুরু সিরাহীনং প্রবালং ধারয়েৎ 

শুভহ ॥ % | তম্যাশুভলক্ষণৎ যথা! । 

গৌরং রঙ্গজলাক্রান্তং বক্রসৃঙ্ষমং সকো 
টরং। রূক্ষকৃ্চং লঘু শ্বেতং প্রবালমশ্ুভং 

ত্যজেৎ ॥ ইতি রাজনির্ঘন্টঃ॥ক্গ॥ তষ্যোৎ- 

পত্তযাদি যথ| (ইত উবাচ | আদায় শেষ": 
্তযান্্ং যমস্যাকিশ্বলাদিসু। চিক্ষেপ তত্র 
জায়ন্তে বিক্রমাঃ স্থগহাগুণাঃ 1 তত্র 

প্রধানহ শশলোহিতাভং গুঞ্জাজবাপুষ্প" 

নিভহ প্রদিষ্টৎ | সনীসকং দেবকরোম- 

কঞ্চ স্থানানি তেষু প্রভবং স্ুরাগং ॥ * 

মন্ত্র জাতঞ্চ ন তৎ প্রধানহ মুল্যৎ ভবে- 

চিছুলিবিশেবযোগাৎ ॥ প্রসশ্নৎ কোনলং 

নিদ্ধিৎ হ্রাগিহ বিদ্রামৎ হি তশু। ধন- 

খান্যকরৎ লোকে বিঘার্ভিভয়নাশনহ ॥ 
রীনা পুলকস্যোক্া ক্রুধিরাখ্যপ্য বৈ 

নগেত। স্ষটিকল্য বিজ্রনস্য বন্রজানায় 
শৌনক ॥ ইভি'গাকড়ে ৮০ অধ্যায়ঃ হব 



প্রবাঁলঃ ২৫৬৩ গ্রবোধ 
অথ বিজ্রমপরীক্ষা। শ্বেতসাগরমধ্যে তু 
জায়তে বল্পরী তূযা। বিভ্রুমা নাম রদ্রাখ্যা 

ছুলভা ব্জরূপিণী 1 পাষাণং প্রভজত্যেষা 
প্রযত্বাৎ কিতা সতী । বিদ্রমৎ নাম 

যদ্ত্ুশামনন্তি মনীধিণই £ ক্ষ ৪ ভ্রহ্দাদি- 
জাতিজ্ডেদেন তচ্চতুর্তিধধুচ্যতে । অকুণং 

শৃশরক্াখ্যৎ কোমলহৎ স্লিগ্তসেব চ। 

প্রবালং বিপ্রজাতিঃ স্যাৎ স্বখবেধ্যং 

মনোরনহ | জবাবন্ৃকসিন্দ্রদাড়িশীকুহ্ম- 
প্রভং | কঠিনৎ ছুর্বববধ্যন্লিদ্ধং কষত্র- 
জাতি তছুচ্যতে ॥ পলাশকুহমাভাসং 

তথা। পাঁটিলসন্িভং ॥ বৈশ্যজাতির্ভবেং 
জিপ্ধং বর্ণাঢ্য মন্দকান্তিভৎ ॥ রক্ত 
পলদলাকারং কঠিনৎ ন চিরছ্যতি। 
বিদ্রমং শুদ্রজাতিঃ স্যাদায়ুবেধ্যৎ তখৈব 
চ 1 রক্ততা স্বিষ্ঠতা দার্বযং চিরছ্যতি 

সববর্ণতা। প্রবালানাং গুণাঃ প্রোক্ত। ধন- 
খান্যকরাঃ পরা হিমু যু মংজাতৎ 
তদ্্রক্ুনতিনিষ্ঠুরং । তত্র লিত্তো ভবে- 
শ্লিশ্বকক্কোহতিমধুরহ স্থিত: তন্য ধারণ- 

মাতেণ -বিষবেগহ প্রশাম্যতি ঘ% ॥ বিব- 

ভা তু খরতা প্রবালে দুষণদ্বয়ং। রেখা- 
কাকপদে। বিন্দুর্বথ|। বড্ডেছু দোবকৃৎ | 

তথ! প্রহালে সর্বত্র বর্দনীয়ৎ বিচক্ষণৈ ৪ 

বেথা হন্যাদবশো লক্ষ্টীমাবর্ত কুল: 
মাশনঃ ॥ পঞ্টলো রোণকুহ খ্যাত! বিন্দু 

ফনবিলাশকুহ হ ত্রাস মহলুনয়েভ্রীহ 
শালিক স্বভ্যুভারিন্ট 1 হুল্যৎ শুহ্বপ্রবা" 
লস্য ক্গপাদ্ধিগুণযুচ্যতে ॥ ধারণেহস্যাপি 

নি্মো জাভিভেদেন "পুর্কাবত 1 1 

তথাহি £ বিরূপজীঁতিৎ বিধমং বিবর্ণং 

_খরপ্রবালং প্রবহস্তি যে যে॥ তে স্বৃত্যু- 
মেবাত্মনি বৈ বহত্তি স্ত্যৎ বদত্যেষকতো 
সুনীক্দ্ঃ॥ ইতি যুক্তিকল্পতরৌ প্রবাল- 
পরীক্ষা ৯? কিশলয়ঃ) বীণদণডঃ 1 ইতি 

মেদিনী ॥ 

প্রবালিকঃ (পুং) জীবশাঁকঃ| ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ 

প্রবালফলং (ক্লী) রক্তচন্দনং। ইতি ভাব- 

প্রকাশঃ 

প্রবুদ্ধঃ (ত্রি) পশ্ডিতঃ। প্রফুল্লঃ॥ ইতি হেম- 

চন্ররহ ॥ জাগৃতঠ। ঘখা | প্রাতস্তরাং পত- 

তিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ প্রণমন্রবিং | ইতি ভাট: ॥ 
প্রবোধঃ (পুং ) বিনিদ্রত্থৎ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

প্রকৃঈজ্ঞানঞ্চ । যথা । ভাব সত্যং জগ- 
ভাতি প্রবোধে সত্যনভবেৎ। ইত্যান্্* 

বোধপগ্রস্থঃ 

প্রবোধনহ (হী) ন্যুনপুর্ধবগন্ধন্য চন্দনাদেঃ 

প্রবহরবিশেষেণ পুনঃ পর্বাসৌগন্ষ্যোৎ" 
পাদনং । তহ্পর্যায়ঃ 1 .অস্থবোধিঃ ২ 1 

ইত্যমরভরতো! ॥ বোধজননঞ্চ ॥ 

প্রবোধনী (ক্র) ছুরালভা। ইতি রানির্ধটঃ। 
ওহরেকথথানৈকাদশ্যাদিই ॥ অথ শ্রবো- 
ধনীকৃত্যং | শয়ন্যামিব কৃহাস্যাহ হীরা" 

ভ্তোধিমহোহ২সবহ। প্রবোধ্য কৃফং নংগৃজ্য 

বিধিনারোহয়েদ্রথৎ ঘ * ॥ অথ প্রবোধনী, 

কৃত্যলিত্যতা 1 স্বান্দে তত্রৈব) জন্ম 
্রস্থৃতি ঘহ পুণ্যৎ নরেখোপাছিতিহ ছুবি। 
স্বথধা ভবতি তত অর্কাৎ ন হা বোধ 
বাসরহ ৪ ৯ অথ শ্রবেধটীমাহায়াহ 



গ্রবোধ 

তাত্রেব। প্রবোধন্যাশ্চ মাহাত্ম্যৎ পাপন্বং 

পুণ্যবদ্ধনং | ঘুক্িদং কৃতবুদ্ধীনাৎ শৃণু 

ত্বৎ মুনিমন্তঘ ॥ তাবদগর্জতি বিপ্রেক্্ 

গঙ্গা ভাগীরথী ক্ষিতৌ। | যাবন্নায়াতি 

পাপত্থী কান্তিকে হরিবোঁধনী ॥ তাবদ্- 
গর্জন্তি তীর্ঘানি আসমুদ্রসন্াংসি চ। যাবৎ 

প্রবোধনী বিষ্মোত্তিথির্মায়াতি কা্তিকে ॥ 

বাজপেয়মহআ্রাণি অশ্বমেধশতানি চ । 

একেনৈবোপবাসেন প্রবৌধন্যাং লভে- 

ননরঃ ॥ দুলভকৈব ছুশ্রীপং ভ্রেলোক্যে 
সচরাচরে ৷ তদপি গ্রাথিতং বিপ্র দদাতি 

হরিবোধনী ॥ এশ্ব্ধ্যৎ সন্ততিং প্রজ্ঞাং 

বাজ্যঞ্ স্বখসম্পদঃ। দদাত্যুপোষধিত। বিপ্র 

হেলয়। "হরিবোধনী ॥ মেরুমন্দরতুল্যানি 

পাপাগ্ত্যুর্জিতান্যপি । একেনৈবোপ- 
বাসেন দহতে হরিবোধনী ॥ পৃথিব্যাং যানি 
দানানি দত্ব।যৎ ফলসাধুতে। একেনৈবোপ- 
বাসেন দদ্রাতি হরিবোধনী ॥ কিঞ্চ | 

জাতঃ স এব ন্বক্কৃতী কুলং তেনৈব 

পাবিতৎ ॥ কাস্তিকে মুনিশ।দুল কৃতা 

যেন গ্রবোধনী ॥ যানি কানি চ তীর্থানি 

ভ্রেলোক্যে সস্ভবন্তি চ। তানি তন্য 

গৃহে সম্যক যঃ করোতি প্রবোধনীহ ॥ 
সর্ববং কৃত্যৎ পরিত্যজ্য ভূষ্ট্যর্থৎ চক্র 

পাণিনঃ ॥. উপোষ্যৈকাদশী সুম্যক্ 
কান্তিকে হরিবোৌধনী ॥ কিং তস্য বহুভিঃ 
ক্ত্যৈঃ পরলোকপ্রদৈর্শুনে। সহ্ুচ্জোপো- | 

ফিতা যেন কান্তিকে হরিবোধনী ্ 
জ্বানা সহি'ঘেগীচ স তপন্থী জিতে- | 

কয় । স্বর্গ মোক্ষো চ তদ্যান্তাদুপাস্তে 

-তত্রৈব ॥ 

প্রবোধ 

'হরিবোধনীহ ॥ বিষ্ঞোঃ প্রিয়তম! ম্্যো 

ধর্মসারস্য দায়িনী। ইমা সকৃছপোঃ 

ব্যৈব.খুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ প্রবোধনী- 

যুপো্যৈব ন গর্ভৎ বিশতে নরঃ। সর্বব- 

ধর্মান্ পরিত্যজ্য তক্মাৎ কুববাতি নারদ 

সান দানৎ তপে! হোরঃ নমুদ্দিশ্য জনা- 

দনৎ । নরৈর্বৎ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্যাহ 
তদক্ষয়ং। মহাব্রতমিদং পুক্র মহাঁপাপৌঘ- 
নাশনহ। প্রবোধবাসরং বিধেগার্বিধিবৎ 

সমুপোষযেৎ ॥ ব্রতেনানেন দেবেশং, 

পরিতোষ্য জনার্দনং । বিরাজয়ন্ দিশে! 

দীপ্ত প্রয়াতি ভুবনৎ হরেঃ ॥ পাঞ্ে চ 
ছুপ্ধান্ধিভোগিশয়নে ভগবা- 

ননন্তো বন্সিন্দিনে স্বপিতি চাথ বিবুধ্যতে 

" চ। তশ্মিন্ননন্যমনসাধুপবানভাজাঁৎ পুংসাধ 
দদাত্যভিমতৎ গরুড়াহ্কশায়ী ॥ বাবাহে 

চ | উপবানাপমর্থানাং অদৈব প্রথু 

লোচনে। এক! স! ঘ্বাদণী পুণ্য! সমুপোফ্য1 

প্রবোধনী॥ তদ্যামারাধ্য বিশ্বেশং জগতা 

নীশ্ববেশ্বরং" । প্রাপ্রোতি সকলৎ তদ্ধি 
দ্বাদশদ্বাদশীব্রতং ॥ উত্তরাক্গাবকমুত! ঘদি 
সা ভব্তি প্রিয়ে। তদা সা নহতী পুণ্য 
ক্োটিকোটিগুণোভর1 ॥ শয়নে বোধনে' 

চৈব কর্টিদানে চ স্ন্দরি। উপোষ্যৈষ 
বিধানেন ঘান্তি মল্পষতাহ নরাঃ 1 একা; 

দল সোনদুতা কার্িকে মানি ভাবিনি। 

উন্তরাভাদ্রনংযোগে অনন্তা মা প্রকী" 
ভিতা ॥ তন্তাহ হু ক্রিয়তে ভগ্ডে বর্ধ 
মানন্ত্যনশ্গুতে। “অনন্তপুণ্যফলদা তেনা- 

নন্তা স্থৃতা কলে ॥ তত্রৈব উযমনারদূত 
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সংবাদে ॥ অন্তচ্চ তে প্রবঙ্ষ্যামি গুহাদ্- 

গুহতরং শুনে । কান্তিকেহমলপক্ষে তু] ও 

, সাক্ষাদেকাদশী ন্বৃতা ॥ ভক্তিপ্রদা! হরেঃ 

সা তু নালা খ্যাতা প্রযোধনী 1'যা না 
বি্টোঃ পরা মুর্ভিরব্যক্তানেকরূপিনী॥ সা 

. ক্ষিপ্তা মানুষে লোকে দ্বাদশ সুনিপুব | 

শ্রীমথুরার়াঞ্চ বিশেষতঃ পাদ্মে তত্রৈেব। 

তাবদগর্জন্তি তীর্ঘানি বাঁজিমেধাদয়ো 
মথা:। মথুরায়াহ শ্রিয়া বিষ্ঠের্ধাবশ্ায়তি 

বোধনী॥ সংপারদাবতপ্রানাং কামসৌখ্য- 
পিপাসিনাং। শ্রীকষ্ণপাদপন্ন্য সামিধ্যৎ 
শীতলং গৃহং॥ ভবপান্থজনানাং বৈ প্রাপি- 

কেয়ৎ প্রবোধনী | কথং ন সেব্যতে ট়ে- 
শথুরায়াহ কিমন্যতঃ ॥€৫ অথ বিশেষতঃ 

প্রবোধনঢাৎ ভ্ীভগবৎপৃজাদিমাহাত্যং | 
্কান্দে তত্রৈব প্রবোধনীমাহাত্ম্যে ॥ 
যেহচ্চয়ন্তি নরাস্তস্াং ভক্তযা দেবন্ত 
মাধবহ । সদুপোষ্য প্রুচ্যন্তে পাপৈন্তে 
সমুপার্জিতৈঃ ॥ বাল্যে বচ্চার্ডিরতং বহন 
যৌবনে বান্ধকে চ যত! সপ্লন্মক্ুতং 
পাপং ন্বল্পং বা যদি বা বহু শুক্ার্ং 
সুনিশাদদুল হৃগুহমপি নারদ । তত ক্ষাল- 
যতি গোবিন্দন্তিখো। তন্যাহ শুপুজিতঃ & 
কিছ । প্রবোধবানরে বিষেগঃ কুরুতে চ 

হরে কখাং । অপ্তত্বীপাবনীদানে যৎ 
ফলহ তন্তরেম্ুনে হ বাতাছে চ। কৌরু- 

দহ তু মাসন্য যা সিতা ছাদস্ট ভবেহ। 
অঞ্চয়েদ্যন্ত্র বাং তত্র ভঙ্গ পুধ্যফলং 

শু ৪ যাবলোক। হি বৃর্তন্তে যাঁবরকৈব 
মাধবি। নন্তাক্তে! জাতে তাবদন্যতক্তো 

১৩৩ 

ন জায়তে £ ক ॥ তপন অনুষ্ঠানৎ ঘথ]। 

ব্রহ্মোবাচ | শৃণু মে ভক্তিতঃ পুভ্র বোধ- 

ন্যেকাদশ্ী হরেঃ॥ উপোষ্যা বেন বিধিন! 

তং বিপ্র প্রবদামি তে ॥ কার্তিকে শুর- 
পক্ষে তু দশম্যাং নিয়তঃ শুচিঃ। সাহা 

দেবার্চনং কৃত্বা বহ্িকাধ্যৎ যথাবিধি ॥ 

আচান্তঃ স্ুপ্রসন্নাত্বা হবিষ্যান্নৎ হসং- 
স্কতৎ ৷ ভুক্তাচম্য শ্বপেৎ শন্যক্ কত! 

শৌচঞ্চ পাদয়োঠ রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে 
সমুখায় ঘথাবিধি | কৃত! খুত্রপুরীষে তু 

শোঁচৎ কুর্ধযাদতক্দ্রিতঃ ॥ কৃত্বাধা্থুল- 
মাত্রন্ত ক্ষীব্ুবৃক্ষমমুন্ভবং । ভক্ষয়েদত্ত- 

কার্ঠঞ স্বাস্থাচানেৎ প্রযন্্রতঃ 1 সৃষ্ট 
হ্গানি তথাপ্তিশ্চ চিরং ধ্যায়েজ্জনার্দনং | 

অতসীপুষ্পসক্কাঁশৎ কমলাক্ষৎ চতুভুজিৎ | 
শহখচক্রগদাশার্গপীতবন্ত্রৎ কিরীটিনং | 
প্রসম্নবদনৎ দেবং সর্বলক্ষণলক্ষিতং এ 

ততে! অনুদয়ে বারিহন্ডেন পরিণৃহ চ! 

কুশান্িতৎ প্রগৃহীয়াৎ নিয়গং বিষুঃ- 
তুউয়ে ॥ ধ্যাত! জলং গৃহীত্বা ভু ভানু- 
রূপৎ জনার্দনং । দৃৰ্থীর্ঘ্যং দাপয়েৎ 
পশ্চাৎ করতোয়েন মানবহ ॥ এবনুচ্চা- 

রয়েদ্বাচং তস্মিন্ কালে নহাঁমুনে । একা- 

দৃশ্টাৎ নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেহহনি 

ভোঙ্ষেযেহহৎ পুগুরীকাক্ষে শরণ নে ভবা- 

চ্যত ॥ এবমুক্া! ততঃ সম্যহ্ নিত্যবন্মম 

হকন্দধীঃ॥ সমপয়েদ্বিধানেন বিষ সহ 

পৃজয়েন্সনে॥ সহহ্রসংখায়া হুস্থঃ সাবিদ্রীহ 
স্হজপেশ্থিছঃ। সর্বপাপক্ষহকরীত অরতস্য 
পরিপুর্তয়ে ॥ ইতি পাচ্োতরখণ্ডে 
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১২৬ যায £ ৫ অথ প্রবোধকাল, 

নির্ণয় | ছবিষ্যে। আলাকাশমিতপক্ষেযু 
নৈজহ্রবগরেধতী 1 আদিসধ্যাবমানেযু 
্রস্থাপাবর্তনাদিকহ ৮ পাচ্সে। পৌযা 

শেষে মহ নাহি দৈআাদ্যমপি লো দিশি। 

্বাদু্টামপিতহকুদ্দুতধাপহশয়নহহরেঃ 

নিশি পে! দিবোখানহ মহ্যায়াৎ পরিণ 

বর্ন । অন্তত পাদফোগেখপি আাদশ্টা- 

দেব কাঁরয়েৎ ॥ যারাছে চ। অপাদ- 

লিয়মন্তত্র সপে বা পরিবর্তনে । পাদ 

যোগে যদ ন ম্যাদৃক্ষেণাপি তদা! ভবে 1 

কি ক্কান্দপে। রেবত্যন্তে। যদ] রাতো। 
দবাদশ্যাচ মমদ্বিভঃ) তদ। বিবুধ্যতে বিবুঃ 

দিনান্তে প্রাপ্য রেবতীহ £ রেবত্যাদি- 

রণান্তো বা! দশটা চ বিনা ভবেহ। 

উদ্চঘ্োরপ্যভাবে তু সন্ধ্যায়) অহোহ- 

সবঃ 1] বারাহে চ। দ্বাদশ্যাং সক্গিমনয়ে 

নক্ষত্রাণাযসন্তবে | আভা-কাসিতপক্ষেযু, 

শয়নাবর্তনাদিকহ ॥ অতএব পুকরপুরাণে। 

যম্য যম্য তু দেবস্য মন্নক্ষত্রং তিথিশ্চ 

যা। ত্য দেবস্য তশ্মিং্চ শয়নাবর্তনা- 

- দিকছ দ% 7 অথ ভগ্বহপ্রবোধনবিধিঃ) 

শয়ন্যামিব নিষ্পাদ্য মহাপুজাং জলাশয়ে 

কষ শীত্বাথ সঙ্কন্পং কৃত্বা তঞ্চ প্রবো- 

য়ে ॥ তত্র মন্ত্র ব্রন্োন্দ্রকুদ্রীতি- 

কুবেরসূর্যাসোমাদ্িভিবদ্দিতপাদপন্থঃ ॥ 
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস সন্ত্রপ্রভাবেণ 

্বখেন দেব ॥ ইয়েন দ্বাদশী,দেব শ্রবো- 
ধার্থৎ বিনির্দিতা । ত্বয়ৈব সর্ববলোকানাং 
হিতার্থৎ,- শেষশায়িনা ॥ উতভিষ্ঠোিষ্ঠ 

২৫৬ ৬ 

5 

প্রবোধ 

গোবিন্দ ত্যজ নিজ্াহ জণতপতে | হয়ি 

আণ্ডে জগত হৃপ্তমখিতে চোখিতহ ভবেহর 

শত মেহা বিয়চৈব নির্শলেহ নিশুলা 

দিশং। শারদানি চ পুষ্ণাণি ঘৃহাণ মম 

কেশুষেতি £ উদ্ধিষ্ঠোতিষ্ঠেন্তাত্র কচি 

চৈবহ। হয়ি হুত্ডে জগন্গাথে জগত সুপ্তৎ 

ভবেদিদং। উ্থিতে চেউতে সর্বামুভিষ্ঠো- 

তিষ্ঠ মাঁদবেতি ॥ বারাহে চ। ব্রন্মেন্- 

রুত্ররবিতর্ক্যভাঁবে! ভবানৃতিরবাদ্দিতবন্দ- 
নীম শ্রাপ্তা তব ছাদশ্ন কৌদুদাখ্া 

জাগৃৰ জাগুদ চ লোকনাথ ? মেঘা গতা 

নির্ধ্লপুর্ণচজ্ঃ শারদ্যপুষ্পাণি চ লোক" 
নাথ অহ দদানীতি চ ভক্িছেতো- 

অর্ভাগৃৰ ভাগৃৰ চ লোঁকনাঁথ [ শ্রুতিশ্চ। 
ইদং বিষুগর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং 
মনুড়দস্য পাহগুলে ইত্যাদি ৷ ততভ্তল্লাৎ 
সমুখাপ্য কৃষ্ণৎ ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ। তীরে 
হুথং নিবেশ্যাথ প্রংথয়েত্তদনুগ্রহং॥ তথ! 

হি তৃতীয়ক্কদ্ধে শ্রীত্রঙ্গস্তত | 'মোহদা- 

বদভ্রকরুণো! ভগবান্ বিহৃদ্ধপ্রেমম্মিতেন 

নয়নাদুরুহং বিভুত্তন। উদ্থায় বিশ্বাবিজ- 

য়ায় চ নো বিষাদং মাধব্যা গিরাপনয়তাৎ 

পুরন্যঃ পুরাণঃ ॥ ইতি । ততঃ পুষ্পা- 

গলি দত্বা সংস্ছাপ্য বিধিবহ প্রভুং॥ 
নীরাজ্য ন্যাসপুর্ববঞ্চ বন্ত্াদীনি ষমর্য়েহ। 

তথ! চত্রাঙ্গে। একাদশ্যান্ত শুরায়ং 

কান্তিকে মাসি কেশবং। প্রস্থৃণ্তং বোধ- 

, যেনা ভক্তিশ্রদ্ধাসমস্থিতঃ ॥ নৃত্যে" 
গীতৈস্তথ। বাদ্যৈধগ্যজুংসামমঙ্গলৈঃ | 

বিনা পণবশব্দৈশ্চ পুরাণশ্রবণেন চ ॥ 
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বাহদেবকথাভিশ্চ ভোত্রৈরন্যৈশ্চ বৈধ- 
বৈঃ। স্থভাষিতৈরিন্দ্রজালৈর্ভমিশোভাভি- 
রেব চা পুষ্পৈধূর্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈদপরৃক্ষেঃ 

স্থশোৌভনৈঃ। হোমৈর্ডক্ষৈরপুপৈশ্চ ফলৈঃ 

. শাবৈশ্চ পায়নৈঃ ॥ ইক্ষোর্বিকারৈরার্ছুনা 
দ্রাক্ষাক্ষৌদ্রৈ অদাড়িমৈঃ| কুঠেরকস্য 

মনর্ধ্যা মালত্যা নবনেন চ ॥ নবনহ পুজ্প- 

বিশেষঃ। হৃদ্যাভীং শ্বেতরক্তাভ্যাং 

চন্দনাভ্যাঞ্চ সর্বদা । কুম্ঘোলক্তকাভ্যাঞ্চ 
রক্তশুক্রৈঃ সকুস্কুমৈঃ | তথা নানাবিধৈঠে 
পুপৈর্রব্যেবীরক্রয়াতৈঃ 1 এবমেব প্রায়ঃ 
পাচ্মে চ তথা স্কান্দে চ। বহুদুপৈর্ববহ- 
কলৈঃ কর্পুরগুরুুস্কুমৈঃ। হরে£ পুজা 
বিধাতব্যা কার্তিকে বোধবাঁদরে ইতি? 
ইহ কৃ! মহাপুজাৎমহনীরজিনহ তথা। 
স্বব্রতান্ার্পয়েৎ কুষেঃ সপুষ্পাক্ষতবারিণা ॥ 

বেদভ্তত্যাদিন! ব্তত্বা নবস্তযন্তিত্যাদিন! 

প্রভূং। সৎপ্রার্ধ্য গীতবাদ্যাদিঘোবৈরারো- 
হয়েদ্রথৎ ॥ তথা চ ভবিষ্যোত্তরে গ্রীকৃষঃ- 

- সুধিষ্টিরসংবাদে 1 মহাতুর্ধ্যরবৈ . রাত্রে 
ভ্রাময়ে« স্যন্দনে শ্থিতহ। উত্থিত দেব- 

দেবেশং নগরে পাধিবঃ স্বয়ং দীপো- 
দ্যোতকরে মার্গে নৃত্যশগীতসমাকুলে ॥ ৪ 

অথ রখযাত্রামাহাত্্যং ভবিষ্যোস্তরে' 

তত্রৈব । যং যং দামোঁদরঃ পশ্টেছুথিতো 
ধযরণীধরঃ 1, তৎ তহ শ্রদেশং রাজের 

 সর্ধহ স্বর্গায় কল্পয়েশ ৪ কিঞ্চ। যাবহু 
পদানি কৃষ্ণ রথস্তাকর্ষণং নরই করোতি 
করতুভিন্তানি তুন্যানিনরনায়ক ৪ রখন্ছৎ 

যেনিরীক্ষস্তে কৌছুকেলাপি কেলবহ ॥ 

দেবতানাং গণাঃ সর্বেব ভবস্তি শ্বপচাঁদয়ঃ ॥ 

স্রিয়োইপি সুক্িযায়ান্তি রথযাত্রাপরা- 
য়ণাঃ। পিতৃমাতৃভর্ভুকুলং নয়ন্তি হরি- 

মন্দিরং ॥ কুর্ববন্তি নর্তকীরূপং রথাগ্রে 

কৌতুকান্বিতং । অগ্নরেঃভিঃ সহ ক্রীড়া 
কুর্বস্ীন্দ্াশ্চতুদ্দিশ। বে রথাগ্রে প্রকুর্বন্তি . 
গীতবাদ্যাদি মানবাঃ1 দেবলোকাৎ পরি- 

ভ্রষ্টা জায়ন্তে মগ্ডলেশ্বরাঃ ॥ যৌঁল্যেন 
স্যন্দনস্তাগ্রে গায়মাপাশ্চ গায়কাঃ 

বাঁদকৈঃ সহ রাজেন্দ্র ্রয়া্তি হরিমন্দিরং ॥ 
রখোঁৎসবে যুকুন্দশ্য যেষাং হর্ষোপি 

জায়তে | তেষাং ননারকী পীড়া যাঁব- 
দিন্দাশ্তুর্দশ ॥ রখোৎসবস্য মাহাত্মাৎ 

- কলো। বিতন্ুতে হি যঃ। পুণ্যবুদ্ধ্াা বিশে- 
ষেণ লোভেনাপ্যথবা নরঃ ॥ সপ্তদ্বীপসমু- 

্রান্তা রত্রধান্যসমস্থিভা | ' সশৈলবন- 
পুষ্পাঢ্যা তেন দন্তা মহী ভবে ॥ অন্বাত্র 
চ। বোধনী জগদাথার! কাকে শুর" 

পক্ষতঃ | রথস্থে যত্র ভগবাংস্তষ্টো! যচ্ছতি 
বাঞ্ছিতৎ ॥ তজন্তে যে রথারূটৎ দেবং 

সর্কেশ্বরেশ্বরহ। তেবাং যাত্রা কতা নৃখাং 

কামানিষ্টান্ প্রবচ্ছতি।্রীকৃষ্$রধশোভাং 
বে প্রকুর্বান্তি গ্রহধিতাঃ। তেঘাং মনো- 

রথাবাপ্তিং যচ্ছতে পুরুযোভমঃ ॥ কৃষঃজ 

কথশোভাহং নে প্রনুর্বন্তি স্বশক্তিতঃ | 
বাঞ্ছিতং তেল্যো যচ্ছন্তি নিত্য সূর্য" 
দয়ো শ্রহাঃ হ কুষম্তয রথশোভাং যে 

প্রকুর্বস্তি হৃহধিতাঃ। পদে পদে তখ! 

পুক্র পুশ্যং তেবাহ শয়াখছহ £ রথযাতা, 

স্থিতে কুষে। জয়েতি শুবদস্তি যে? 
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জয়েতি চ পুরর্ধ বৈ শুধু পুণ্যং বদা- 
ম্যহং॥ গঙ্গাছারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর- 
ন্ধমে ৷ বারাণস্যাদিতীর্ঘেধু দেবানাঞ্চের 
দর্শনে॥ যহ পুণ্যৎ কবিভিঃ প্রোক্তং 
কাত্ন্সেন চ মরেশ্বর। জয়শব্দে কৃতে 

বিষে। রথস্থে তত ফল স্মৃতং ॥ রখ- 
স্থিতো নরৈর্ধস্ত পুজিতো ধূরণীধরঃ। বথা- 
লাভোপপৈপচ পুপৈর্ভভভটা বমর্চিতঃ ॥ 
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামানন্তে চ পরমং 

পদহ | মঙ্গলং যে প্রকুর্ববস্তি ধুপদীপাঁং- 

স্তথা স্তবং॥ নৈবেদ্যং বস্ত্রপূজাঞ্চ ভক্ঞা। 
নীরাজনং হরেঃ রথারূঢস্য কৃষ্স্ত 

২প্রাণ্ডে হরিবাসরে ॥ ফলং ন তন্ময়! 
জ্ঞাতং জানাতি বদি কেশবঃ । ব্রহ্ষন্থহারী 
গোদ্স্চ জণহ!ভ্রহ্মনিন্দকঃ ॥ মহাপাতক- 
যুক্তোহপি ব্রহ্মহ! গুরুতল্পগঃ ॥ মদ্যপঃ 

অর্বপাপোহিপি কলিকালেন যোহিতঃ ॥ 
রথাপ্রত্তঃ পদৈকেন মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ। 
কিঞ্চান্যত্র। রখারড়ে মহাবিফেৌ। যে 

কুর্বন্তি জয়স্বনং । পূজাঞ্চখিলপাপেভ্যো 
যুক্ত যাস্তি হবেঃ পদহ ॥ কিঞ্চ। বরথশ্া- 

কর্ষণং পুর্ব কুরুতে দৈত্যনায়কঃ 1 ততঃ 
স্বরাঃ সিদ্ধনভবা। যক্ষা. গন্ধর্বসানবাঃ ॥ 

ইথঞ্চ রথমাত্রায়। বিধিব্যস্তঃ শ্বতোইভ- 

বু । অথাপি কশ্চিন্তত্ান্যো বিশেযোহপি 
বিতন্যতে ৪ * [| অথ রথযাত্রাবিধিঃ। 
শ্রীকৃষ্ণ তু রথারছে কৃহা। জয়জয়ধ্বনিহ | 
নিষ্পাদ্য চ মহাপুজামাশর্ববাক্যানি কীর্ত- 

য়ে তথ! চবিকুধর্ট্ে | বভুহ নী 7. 

কারৎ রচিততিলকং চন্দনেনাক্ষতৈষ্চ। 
গত্যা লীলাং জনস্থখকরীং প্রেক্ষণেনা- 

স্বতৌঘং পন্মাবাসাং পততমুরস! ধারয়ন্ 
পাতু বিস্ুঃ ॥ যুক্তঃ শৈব্যাদিবা হৈল্রধুর- 
তররণৎকিদ্কিণীজালমালৈ রক্রৌঘৈর্মোক্তি- 
কানামবিরতমণিভিঃ নংভূতৈশ্চৈব হারৈঃ। 

হেমৈঃ কুক্ৈঃ পতাকাশিবতররুচিভি- 
ভূর্ষিতঃ কেতুমুখ্যশ্হত্রেব্রগেশবন্দো 
ছুরিতহরহরেঃ পাতু জৈত্রে! রথো বঃ॥ 
মোদন্তাৎ শজন! হানিন্দিতধিয়ঃ জ্রস্তাঁ 

খিলোপদ্রবাঃ ব্স্থাঃ সুদ্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতি- 

হতামিত্রা রমস্তাৎ স্থখং। রে দৈত্য 
গিরিগহ্যরাণি গহনান্যাু 'ব্রজধ্বং ভয়া- 
দৈত্যারি্ভগবানয়ং যদুপতির্যানং সমা- 

রোহতি ॥ পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে 
দিতিজদানবাঃ॥ সংরক্ষণাঁয় লোকানাং 
রথানড়ো নৃকেশরীতি ॥ ততো! বিচিত্র" 
গদ্যানি পঠিত্বাথ মহাপ্রভোঃ। মহাপ্রসাঁদ- 
বালাধ শ্বীকুরধ্যাৎ পরয়া মু! [%1 তন্ 
মাহাত্্যপ্যেক্ডহ | ভক্তযা গৃহ্াতি যো মালাং 
বৈষঃবীং নঙ্গলাশ্রয়াং | ন তেষাং ছুর্লভং 
কিঞ্দিহ লোকে পরজ্র চ॥ তল্মারি সর্ব 
প্রযত্রেন সর্বকামসদ্নদ্ধয়ে | মালানেতাং 

প্রগৃহ্ীয়া সৌখ্যমোক্পধ্রিনীং 
ইতি । সংচিন্তাবব্যমাগক ভএহাদা- 
দিভী রখং। খ্ক্কষ্য প্রেরয়ম্ পুর্যা 
আসয়েদৈবঃবৈ: মহ ॥ তথা চ ভবিষ্যো- 
স্তরে তহ্ৈব! নৃত্যমানৈর্ভাগবতৈগীতি, 
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প্রাপ্ডে কার্তিকে পাুনন্দন | দেবালয়েষু 

সর্ব্বেষু পুরমধ্যে নমন্ততঃ ॥ জাময়েতৃরধ্য- 

নির্ধো ষৈ রথস্থং ধরণীধরং। কিঞ্চ। রখাগমে 

মুকুন্দস্য পুবশোভান্ত কারয়েৎ। সর্ধবতো 

রমদীয়ন্ত পতাকৈরপশোভিতং ৷ তোরণৈ- 
্বহুতিধুক্তৈ রন্তাত্তস্তৈশ্চ শোভিতং | 
স্থানে স্থানে মহীপাল কর্তব্যৎ পুথ্যসংফুতহা! 
বিচিত্ররথশোভ1 চ কর্তব্যা ভাবিতৈর্ম রৈ- 

রিতি | রখেন গচ্ছন্ ভগবাননুগষ্যো- 

হখিলৈর্দনৈঃ। স্বস্বগেহাগতশ্চার্ট্যোহন্যথা 
দোষো মহান্ ভবে | ক] অথ রথানু- 

গমননিত্যতা। তত্রৈব। রথেন সহ গচ্ছ্তি 
পার্খতঃ পুষ্ঠতোহগ্রতঃ॥ বিষুনৈব 'সমাঃ 

সর্ধেব ভবন্তি শ্বপচাঁদয়ঃ ॥ রথস্থং, যে ন 

গচ্ছন্তি ভ্রমমাণুৎ জনার্দিনহ ॥ বিপ্রাধ্যয়ন- 

সম্পনন। ভবস্তি শ্বগচাধমাঃ ॥ কিঞ্চ। 

যেষাং গৃহাগতো বাঁতি রথস্ছো মধুসুদনঃ। 

পুজা, তৈস্তৈঃ . প্রবর্তব্যা বিন্তশাঠ্যবিব- 
উিিতৈঃ ॥ অনঙ্চিতো। যদা যাঁতি গৃহাদবস্য 
মহীধরঃ | পিতরস্তস্য বিমুখ! বর্ধাণাং 

দশ পঞ্চ চ॥ ষঃ পুনঃ কুরুতে পুজাৎ 

গৃহায়াতেভু মাঁধবে। বলতে শ্বেতদ্বীপে তু 

যাববিভ্দ্রাম্ঠতুদ্িশ ॥ অন্যত্র । নানুব্রজতি 

যে! মোহাদুত্রজন্তং'জগদীশ্বরং | জ্ঞানাগ্রি-. 

। দগ্ীকর্্মীপি স ভবেদ্ত্রহ্মরাক্ষপঃ ॥ ইতি। 
. অথ স্রমন্কিরং নীতা! পূর্ব পুজয়েখ, 

'প্রভৃৎ । প্লাত্রৌ৷ জাগরণৎ কৃরধ্যাদ্ধিধিবদৃ- 
বৈষঃবৈঃ সম [ঞ্ষা। অথ প্রবোধনীজাগবণ- 
সাহাস্াৎ1 স্কান্দে উন্রৈব। পূর্ববজন্ম- 
সহজেছু পাপৎ যহ সবুপাঞ্বিতৎ । 

৯৩৪ 

জাগরেণ প্রবোধন্যাং দহাতে তুলরাশিবৎ ॥ 

কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মাহত্যাদিকং 

নরঃ | কৃত্বা জাগরণং বিষ্যোধতপাপো! 

ভবেম্মুনে ॥ বর্শণা মনা বাঁচা পাঁপৎ 
যৎ সমুপাঞ্জিতং | ক্ষালয়েত্তচ্চ গোবিন্দঃ 

প্রবোধন্যান্ত জাগরে ॥ ছুত্রাপ্যৎ যঙ্ধ 

ফলং বিট্রেরশ্বমেধাদিভিস্বাখৈঃ। প্রাপ্যতে 
তত স্থাখেনৈব প্রবোধন্যান্ত জাগরে ॥ 

আধ্ুত্য সর্ববতীর্থানি দদ্ভা গাঁ কাঞ্চনীং 

মহীং | ন্ তখফলমবাপ্পোতি ঘঙ কৃত্বা 

জাগরৎ হরেঃ॥ চন্দ্রসুর্য্যোপরাগে তু ধৎ 
ফলং পরিকীর্তিতং। তৎসহত্র গুণ পুণ্যং 

প্রবোধন্যান্ত জাথরে | ন্নানং দাঁনৎতপো! 
হোমহব্বাধ্যায়শচার্চনহ হবেঃ । তত, সর্ববৎ 

কোটিগুণিতং প্রবোধন্যান্ত জাঁগরে ॥ 
সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ বর্তমানং কুলা- 

যুতং | বিষুলোকং নয়ত্যাশু জাঁগরেণ 
প্রবৌধনী ॥ চলন্তি পিতরো হা বিষু€- 
লৌকমলঙ্কতাঃ। বিঘুক্তাঁ নারকৈদুঁঃখৈঃ 
কর্তূঃ কৃষ্ণগ্রলগিরং ॥ ভার্্যাপক্ষে তু 

যে জাত! মাতৃতঃ পিভৃতস্তথা! । তারয়ে- 

ন্রাত্র সন্দেহঃ গ্রবোধন্যাং তু জাগরে ॥ 

ফিঞ্চ! ফলৈর্নানাবিধৈর্দরব্যৈঃ প্রবোধন্যান্ত 
জাগরে । শঙ্মে তোয়ং সমাদায অর্থ্যং 

দদ্যাজ্জনার্দনে ॥ বশ কলং সর্ববদানেবু 
সর্ববতীর্থেকুযৎ কল ! তত সর্ধবং কোটি- 
গনিত দত্বার্ধয বোধবাসরে ? পানে চ 

তত্রৈব? অন্যত্রাপি প্রিয় বিষ্যোর্ভাগরে 
স্যাৎ শুবোধনী । কিৎ পুনররুরায়াহ 

না ততো বৈ জন্মসসনি ॥ একৈবৈকাদশী 
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বিধানেন নরে! নির্মলতাং ত্রজেৎু। তম্মাৎ 
'অর্ববপ্রবত্তেন ছবাদশীং সমুপৌঁষিয়েৎ ॥ বদী- 
চ্ছেত বিশালাক্ষি শাশ্বতীৎ গতিমাঘ্মনঃ | 

একাদশ বোষযুক্ত! কার্তিকে মাসি ভামিনি! 

উত্তরাভদ্রসহযোগে অনন্ত সা প্রকীন্তিতা। 
তন্তাৎ বহু ক্রিয়তে ভদ্দরে সর্বধানজ্ত্য- 

মশ্নণতে 1 অনন্তপুগ্যফলদা তেনানন্তা 
স্মৃত! শ্রিয়ে। একাদশী ভৌমযুতা যদা 
স্লাদুতধারিণি ॥-আাস্বা 'দেবহ সমভ্যর্চ্য 

প্রীপ্ধোতি পরমং ফলং। প্রাপ্তি নকলং 

তদ্ধি ছাদশদ্বাদশীং নরঃ ॥ ক্ষ ॥ জল- 

পর্ণৎ তদাকুস্তৎ স্থাপয়িস্থা বিচক্ষণঃ | 
পঞ্চরতুসযোপেতৎ দ্বতপাত্রযুতৎ তথা [ 

তগ্যাৎ স্কন্ধে তু ধরিতৎ মধস্তরূপং 

জনাদ্িনৎ । মাষকেণ স্থবর্ণেন স্ৃতপ্ডেন 

বরাননে ॥ আ্াপয়িত্বা বিধানেন কুদ্কুমেন 

বিলেপিতং । পীতবন্ত্রযুগচ্ছনৎং ছত্রো- 
পান্দৃষুগান্বিতং ॥ পুঁছয়েৎ ফমলৈর্দেবি 
মন্ড্তঃ সংজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ মতদ্যৎ কৃর্শাৎ 
বরাহঞ্চ নারসিংহঞ্চ বামনৎ ॥ রামং 

মঞ্চ কৃষক বুদ্ধধৈব তু কন্কিনং | এবং 
দশাবভারাৎ স্চ -পুঁজয়েদ্ভক্ভিসংযুতঃ ॥ 

পুশৈরূপৈস্তথা দীপৈর্নৈবেদ্যেির্ববিধৈ- 
রপি। সংগজ্যেবমলঙ্কারৈিববিধৈঃ পুজন- 

, ঞ্চরেৎ £ ততভ্তস্যাগ্রতো দেয়ং নৈবেদ্যং 

পাচিতং চিতং । এবং সংপুজ্য গোবিন্দৎ 

দিবাপি কমলেক্ষণহ'॥' রাতো। চোখাপনহ 

কাধ্যৎ দেবদেবস্য হুত্রতে । প্রভাতে 
বিলে স্বাত্বা ভক্ঞযা সুংপুজ্ কেশব ৪ 

পুদ্পধুপাদিনৈবেদ্ৈঃ  ফলৈর্নানাবিধৈঃ 

চে নে 

শুভৈঃ। ততন্ত পৃজয়েদ্িদবানাচা্য্যৎ ভক্তি- 
* মংবুতঃ॥ অলঙ্কারোপহারৈশ্চ বন্্রা্যৈ- 
শ্চ স্বশৃক্তিতঃ 1 পুলয়িত্বা বিধাঁনেন ত 
দেব গ্রতিপাঁদয়েৎ ॥ জগদাঁদি জগ- 

জ্পমনাদি জগদাদিকৃৎ। জলশীয়িন্জগ- 

দেযানে এ্রীয়তাঁং মে জনার্দন ॥ অনেনৈব 
বিধানেন কুরধযদেকাদশীংনরঃ 1 তস্য পুণ্াৎ 

ভবেদ্যতুং সডচ্ণুব বন্বন্ধরে ॥ যদি বন্তু- 
সহআ্রাণাং সহআণি ভবন্তি হি। সংখ্যাতুৎ 
নৈব শক্যন্তে প্রবোধিশ্থান্তথা গুণাঃ ॥ 
তথা পুযুদ্দেশমাত্রেণ শক্যা! বক্ষ্যামি তচ্ছণু। 
চন্দ্রতারার্বসঙ্কাশমধিষ্ঠায়ানুজীবিভিঃ ॥ 
সহৈব যাঁনমাগচ্েন্সম লোকং বস্থন্ধরে | 
ততঃ কললপসহ্রান্তে সপ্তদ্ীপেশ্বরো ভবেৎ॥ 
আয়ুরারোগ্যসম্পন্ো! জম্মাতীতে! ভবে- 

ততঃ ক্মগ্চ হুরাপশ্চান্তেম্ী চ গুরু- 
তল্লগঃ ॥ পাপান্যেতানি সর্বাণি শ্রবণে- 

নৈব নাশয়েহ। পশ্যেচ্চ ধীমানধনোহপি 

ভক্ত্যা স্পৃশেন্মনুষ্য ইহ বীয়মানঃ। 

শৃণোতি ভক্তম্ক মতিৎ দদাতি বিকম্মবঃ 

সোহপি দিবং প্রম্বাতি ॥ ছুঃন্পপ্নৎ প্রশম- 

মুপৈতি পঠ্যমানে মাহ!তয ভবভয়হারকে 

নরম্ত | যঃ কুর্য্যাদৃত্রতবরমেতদব্যয়ায়! 

বোধিন্যা: কিঘুত ফলস্ত তন্য বাচ্যৎ ॥ 

তে ধন্যান্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব ম্রূতৎ 
কৃতৎ। তৈরাস্মজন্ম সফলং কৃত যে 
ব্রতকারকাঃ £ ইতি বরাহপুরাণে প্রবো- 

ধিনীমাহাত্্যৎ £ ূ 

প্রভনং (পুং) বায়ুঃ) ইত্যমরঃ ৫ ভগ্রন- 
করবি তি হু 



শ্রভ।: ২৫৭২ 

প্রভদ্্রঃ ( পুহ) নিম্ঘঃ1 ইতি রাঁজনির্ঘনটঃ ॥ 

প্রতদে। (ভ্ত্রী) প্রসারিনী। ইতি রাজনির্ঘন্ট ॥ 

গ্রভবঃ দং) জন্মহেতুঃ ।পিত্রাদিং। আদ্যোপ- 

লন্দিস্থানং | আঁদ্যোপলন্ধয়ে প্রথম- 

জানার্থৎ বত স্ছানৎ দেশঃ সঃ1. যথ।। 
বাদ্মীকিং শ্লোকগুভবঃ | হিমবান্ গঙ্গা- 

, প্রভবঃ | ইত্যমরভরতৌ ॥ অপাৎ খুলৎ | 
. যুনিভেদঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ [ পরাক্রমঃ। 

ইতি মেদিনী॥ জন্ম । ইতি শব্খরত্রাবলী॥ 

প্রভবিধুঃঃ (পুং) বট্কভৈরবদ্থাক্টোতরশত- 
নাখান্তর্গতনামবিশেষঃ | যথা | প্রভবিষুবক 
প্রভীবধাদ্।, ইত্যাদি বিশ্বসারতন্ত্রে লাপ- 
ছুদ্ধারকল্পঃ ॥ গ্রভৃঃ। যথা। ন ভর্তা নৈব 
চ স্থতে! ম পিতা ভ্রাতিরো ন চ। আদানে 

ব| বিসর্গে ব। স্্রীধনে প্রভবিষ্ঞবঃ ॥ ইতি 

দায়ভাগঃ ॥ গ্রকর্ধেণ ভবনশীলে ত্রি॥ 

প্রভবিষুঃতা (রী) প্রস্ৃতা। প্রভবিধুঃশব্দাঁও 
ভাবার্ধে তপ্রত্যয়েন পদং নিষ্পন্নৎ ৪ 

. হপেভ্যস্চাপি কিঞ্চনণ। কিঞিৎ পুরুষ" 

নিংহেভ্যে! দেবেভাশ্চাপি কিঞ্চন। কিঞিদ্- 
দহ্যজনেভ্যশ্চ নাগেভ্যশাপি কিঞ্চন ॥ 
ত্রা্গণেভ্য মুনিভ্যশ্চ তপশ্শিভ্যশ্চ 

কিঞ্টন। স্্রীভ্যং দৌভাগ্যযুক্তাভ্যে। যশ- 
স্বিভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ তচ্চ দত! তু সর্বেবভ্যঃ 

পুরববৎ রোদিতুমুদ্যতঃ। ইতি ভ্রহ্মবৈবর্ডে 
প্রকৃতিখণ্ডে ৯ অধ্যায়ঃ ॥ «| দূর্গা । 

যথ! | খমদ্য ভগিনী জাতা যমুন| তেন 

বা! মত | প্রভ। প্রনাদশীলত্বাৎ জ্যোৎস্না 

চন্দ্রার্কালিনী ॥ ইতি : দেবীপুরাণে 

৪৫ অধ্যায়ঃ ॥ &% ॥ সূর্ধ্যপত্রী | ঘথ!। বত 
উবাচ। বিবদ্বান্ কশ্যপাৎ পুর্ববমদিত্যা, 
মভবৎ পুরা । তস্য পত্রীত্রয়ন্তদ্ং সংজা! 

রাজী প্রভা তথ ॥ রেবতস্ক স্বতা রাজা 

রেবন্তং স্বহথবে সত । প্রভা প্রভাবং 

নৃহুবে ত্া্ী সংজ্ঞা তথা নসুং ॥ ইতি 
মাহম্যে ১১ অধ্যায়ঃ ৪ 

- গুভা ঢ্ত্রী) কুবেরপুবী | -ইতি হেমচন্দ্রঃ ৫ | প্রভাকরং (পুহ) সুর্য) অগ্রিঃ। চন্দ্র! 

দীণ্ডিং। তৎপর্ধযায়ঃ। রোচিঃ২ ছ্যতি৩ 
শোচিং ৪ ত্বিষা ৫ ওদ£৬ ভাঃ ৭ রুচিঃ৮ 

সমুদ্রঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ অর্বনৃক্ষঃ। 

ইতামরঃ [ 
বিভা ৯ আলোৌকঃ ১০ প্রকাশঃ ১১ প্রভাকীটঃ (পুং) খদ্যোতঃ। ইতি রাজ" 

তেজ$ ১২ রুকু ১৩। ইতি প্লাজনির্ঘন্ংর৬এ নির্ধন্টঃ 

গোপীবিশেদঃ। যথা । দৃষ্টন্বং প্রভয়া | প্রভাগ্রনঃ (পুং) শোলাগ্রনঃ। ইতি হে" 
গোপ্যা যুক্তে! হ্বন্দাবনে ঘনে ! প্রভ। চত্ঃ 0 

দেহহ পরিত্যজ্য জগান সৃর্যনশ্লং ৪ | প্রভাতৎ (করা) প্রাতঃকালঃ | তৎপর্ধায়ঃ | 
ততস্তম্যাঃ শরীরঞ্ধ তীব্রং তেজো। বহুৰ 
হ। সংবিভজ্য তুয়া দভতং প্রেছু শ্রচ 

রুদভা পুনঃ £ বিসবজ্য চক্ষুষোর্লোহং 

লজ্জয়া মনয়ে চ। ছতাশনায় কিফিচ্ি 

প্রহ্যযঃ ২ অহরহ ৩ কলাহ ৪ উঃ ৫ 

প্রত্যষ্ষতঠভ 1 ইভামরঃ £ দিনাদিত ৭ 

নিশ্বান্তহ৮ ব্যাটিং প্রগে ১০ শ্রান্হ১১। 

ইতি রাজনিরটঃ গোদঃ১হ গোষঙগ ১৩ 



প্রুভাবঃ হ৫9৩ এরভৃতি 
উষঃ ৯৪ উষকং ১৫ উত্যা) ১৬ উ্া ১৭ । প্রভাসঃ ( পুং ) সোমতীর্ঘং1-ইতি ভ্রিকাু- 
বিভাতৎ ১৮। ইতি শব্দরত্বাবলী ঘ ৯ ॥ 

তত্র দর্শনীয়া যথা । বৈদ্যঃ পুরোহিতো 
শেষঃ ॥ জৈনগণাধিপবিশেষঃ ॥ ইতি 

হেমচন্দর ॥ 
মন্ত্রী দৈবজ্ঞোহথ চতুর্থকঃ( গ্ুতাতকালে | গ্রভিন্নঃ (পুহ) ক্ষরন্মদহস্তী । ততপর্ধযারঃ। 
দ্রব্যো নিত্যৎ স্বশ্রিয়মিচ্ছতাঁ [ 'ইতি 
রাজবলভঃ ॥ পু 

প্রভীবঃ (পুখ )- কোঁষদণ্ডজতেজঃ ? 'তৎ- |- 

গর্জরিতঃ২ মভঃ৩ | ইত্যমরঃ 1 ভ্রান্তঃ ৪ 
মদকলঃ ৫1 ইতি াজনির্ধন্টঃ ॥ প্রককট- 

ভেদবিশিকে তরি ॥ 
পর্য্যায়ঃ। প্রতাপঃ২। ইত্যমরঃ॥ কোষে! | প্রভূঃ (পুৎ ) বিষ্ুঃ1 ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 
ধনং দণ্ডো' দম: তদ্েতুত্বাৎ সৈম্মমপি 
দণ্ডঃ তাত্যাৎ ঘর্ভেজো৷ জাযতে স প্রতাপঃ 

পারদঃ । ইতি রাজনির্ঘটঃ ॥. শব; । 
ইতি ধরণিঃ ॥ 

প্রভাবশ্চ কথ্যতে। ইতি ভরতঃ। শক্তিঃ। | গ্রভূঃ (ত্রি) অধিপতিঃ। তৎ্পর্ধ্যায়ঃ। স্বামীৎ 
তেজঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 1, শান্তিঃ। ইতি 
মেদিনী ॥ ! 

গ্রভাবজহ (পুং) শক্তিবিশেষঃ | প্রভাবে 
ববীর্যযাধিক্যহ তজ্জাতঃ। ইত্যমরটাকা সার- 
সুন্দরী ॥ প্রভৃত্বাধকত্বাৎ দণ্ডকোযো 

ঈশ্বরঃ ৩ পতিঃ ৪ ঈশিতা! ৫ অধিহুঃ ৬ 
নায়কঃ৭ মেত1৮ পরির্টঃ৯ অধিপঃ১০। 

ইভ্যনরঃ ॥ পালকঃ ১১। ইতি শব্দরত্বা- 
বলী ॥ নিত্যঃ( ইতি ধরণিঃ ॥ শক্তঃ। 

ইতি নানার্থরদ্রখাল। | 
". প্রভুশক্তিঃ। ইতি ভরতঃ ॥ প্রভূতা (স্ত্রী ) গ্রভুত্বং | এ্বর্ধ্যং | ইতি হলা- 
প্রভাবান্ [ৎ] (তরি) প্রভাযুক্তঃ। প্রভা- যুধঃ ॥ 

শব্দাদস্তযর্থে বতুপ্রত্যয়েন পদং নিষ্পন্নং ॥ | প্রভুভক্তঃ (দু) উত্তমঘোটকঃ। বথা। গ্রভুভক্তা 

প্রভাবতী (ভ্ত্রী) মালিনামকোনবিংশবৃতার্থ- 
ম্মাতা । গণানাং বীগা। ইতি হেমচন্দ্ঃ॥ 

ভ্রয়োদশাক্ষরচ্ছন্দঃং | যথ|।,যস্াৎ পরিয়ে 

প্রথমকমক্ষরদ্বয়ৎ তুর্য্যক্তথা গুরু নবমহ 

দরশান্তিমং। সান্ত্যৎ ভবেদঘতিরপি চেদৃ- 

ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোত্কটাঃ। ইতি 

শব্দচক্দ্রিক। ॥ স্বাম্যনুরক্তে ব্রি। ঘথ|। 

বহ্রাী স্বল্পসন্তষ্ঃ স্থনিজ্ঃ শীস্রচেতনঃ 
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাঁতব্যাঃ টু শুনে! 

গুণাঃ॥ ইতি চাণক্যদংগ্রহঃ ॥ 

যুগগ্রহৈঃসালক্ষ্যতামস্থতরুতে প্রভীবতী। গ্রনৃতৎ (ভরি) প্রচ্রং। ইত্যমরঃ] উদগৃতং | 
- ইতি শ্রুতরোধঃ ॥ ৪ 

-প্রভাষঃ (পুৎ) বন্থভেদঃ | ইতি জটাধরঃ ॥ 

ইতি মেদিনী ॥ ভূতং। উন্নভং!। ইতি 
শবদরদ্রাবলী | 

অপি *চ। প্রভ্যুৎশ্চ প্রভাবশ্চ বসবে! | প্রভূষু (ত্রি)-ক্ষমঃ! শক্তঃ।, ইতি হে 
নাম্ভিঃ স্বৃতাঃ। ইতি গুড়ে ৬ অধ্যায়ঃ [ ২ চক্র £ 

গ্রকুষটকথনঞ্চ ॥ ০ 5 প্রস্থতি-ব্য তদাদিঃ] যখ।। ভড়ঃ গুভুতি 
১৩৫ 



প্রদথঃ ২৫৭৫ পরম, 

. সংখ্যয়া কোটয়ন্ত্রয়ঃ। সতত চাসুগচ্ছ্তি মহৌজসঃ ॥' আমিষং নাঁপি চাশবস্তি হিদ্বা 

বিচরন্তং মহেশ্বরৎ | সর্বেৰ যায়াবিনুঃ চৈত্রচতু্দিটিং। তত্রাম্যং হরে ভূঙ্ক্তে 

শূরাঃ সর্ব শান্ত্ার্থপারগাঃ। বর্ষে সর্বত্র 

' সর্ববজ্ঞাঃ সর্ব সর্ববত্রগাঃ সদা  মুহূর্তাৎ 
সর্ধবভুবনং গন্বা যান্তি পুনঃ পুনঃ | অনি- 
মাদ্যফকৈশ্বরধ্যঘুক্তান্তে বৈ মহাঁবলাঃ॥%॥ 
পরে ক্ুদ্রনামানো জটাচন্দ্রার্দমণ্তিতাঃ। 
*দেবেন্দ্রদ্য নিয়োগেন বর্তন্তে ত্রিদিব 
সদা ॥ তেষাং সংখ্য! চৈককোটিন্তে সর্বের 

বলবত্তরাঁঃ। কুর্ববস্তি হি নদ! সেবাং হরম্য 

সততৎ গরণাঃ ॥ বিশ্ময়ন্তি চ পাঁপিঠান্ 
ধন্মিষ্ঠান্ পালয়ন্তিচ। অনুগৃহত্তি সততং 
ধৃতপাশুপতত্রতান্ ॥ বিস্বাংশ্চ সততং 

' - হুত্তি যোগিনাং গরযতা ত্বনাং। ষট্ত্রিংশৎ- 
কোটয়শ্চৈতে হরস্য নকল! গণাঃ | & ॥ 
বরাহগণনাশার্থং হিতায় জগতাং তথ!। 
শঙ্করস্য চ সেবায়ৈ সমুৎপন্না ইমে গণাঃ1 
বরাহস্য গণান্ দৃক নরসিংহৎ তথা হরিং। 

স্বযং সরভরূপঃ ন্ ধ্যায়ন্ নাদৎ যতো 

হকরোৎ ॥ তচ্ছীকরাম্বুতো জাতাম্ততেষাঁং 

বহুরপতা। করা তুর: তুর 
কুতোরিমান্ গণান্ [ বরাহন্ত হতেত্যেবং 

যতঃ প্রোক্তৎ কপন্দিনা। ততস্তে ,ক্রুর- 
কন্দাণঃ গ্রজাতাশ্চ ভয়ঙ্করাঃ ॥ ন সদ! 

জুরকম্মাণি তে কুর্ধন্তি মহৌজসঃ। দৃষ্ি 
মাত্রস্ত তে.জুরাঃ জুরকুরাস্চ কার্ধ্যতঃ ॥ 

ফলং জলং তথা পুষ্পং পত্রৎ সুলৎ তথৈব 
চ। নিবেদিতানি ভূগ্রত্তি বনপর্ববতসানুষু! 

আহত্যাপি চ ভুপ্জন্তি.পত্রৎ পুষ্পাদিকঞ্চ 
যৎ্1- ভবেত্তর্গন্ত, যভোথ্যৎ তভোগান্তে 

€ বচনাৎ 

চতুর্দস্টাৎ মধো নদা ।- ততঃ সর্ব -গণা- 
তত্র ভুপ্তন্তে পললান্যপি ॥ হুতে বরাহস্ত 
গ্রণে ভর্গমাসাদ্য তে গণাঃ। চতুর্ভাগাঃ 

স্বয়ং ভূত্বা ভূত কর্্মেতি বৈ জগুঃ, 

ভূতত্বমভবভেষাঁ চতুর্ভাগববতাং তদা। 

পন্মলাতস্য ভূতগ্রামান্ততো 
মতাঃ ॥ যো লৌকবিদিতঃ পুর্ববং ভূত- 

আমশ্চতুরধ্বিধঃ। যতস্তেভ্যোইধিকা যততৈ- 
স্তদ়্গাম উচ্যতে 7 ইতি বঃ সর্ববমাখ্যাতৎ 

ভূতাঃ শম্ুগণা যথা। যদাহারা যদাকার! 

হকৃত্যান্তে মহৌজুসঃ | য ইদৎ শুধুয়া- 

মিত্যমাখ্যানৎ যোগমুভমং। স দীর্ঘায়ু 
সদোৎসাহী যোঁগযুক্তশ্চ জায়তে ॥ ইতি 
কালিকাপুরাণে পারিষদোৎ্পতির্নাম 
২৯ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রমথনৎ (ক্রী ) বধঃ চিন ক্লেশনহ। 

বিলোড়নৎ 1 ইতি মথধাতর্থদর্শনাৎ-॥ 

প্রমথ! (স্ত্রী) হরীতকী । ইতি মেদিনী ॥ 

প্রমথীধিপঃ (পুৎ) শিবঃ | ইত্যযরঃ 1 
প্রমথিতং (ক্লী) নির্জলতক্রং |,ইতি রাজ- 

নির্ধউঃ॥ . 
প্রমদহ (গুহ) হর্যঃ। রর [ ধুস্ুরফলং । 

ইতি শব্চন্ড্রিকা ॥ মন্তে ত্রি। ইতি 
নেদিনী॥ 

প্রযদকাননং (রী) ্রমদাবনং । ইত্যমর- 
ঈীকায়াং ভরতঃ ॥ 

প্রম্দবনং (জী) রাজ্োহন্তঃপুরোচিতবনহ ॥ 
. ইত্যমরঃ [ 



প্রমাণং ই৫পধ৬ প্রনাদঃ 

প্রমদা (ভ্ত্রী) উত্তমযোধিৎ "ইতি মেদিনী ॥ 

প্রমদাকাননৎ (ক্রী) প্রযদবনং | উন 

- চীকায়াং ভরতঃ ॥ 
প্রমদাঁবনং (ক্রী) প্রযদবনৎ ৷ ইতি শব্দরত্া- 

বলী॥ ২ 

প্রমনাঃ [ স্] (ভরি) হ্বযুক্তঃ। এ 
প্রময়ঃ ( পুহ ) বধঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রমা (.ন্ত্রী ) যথার্থজ্ঞানং 1 ততপর্ধযায়ঃ। 

প্রমিতিঃ ২। ইত্যমরঃ  প্রমাণৎ ৩।:ইভি 
শব্দবত্রাবলী | স্যাঁয়মতে তদতি তৎপ্রকা- 

রকজ্ঞানং। ভ্রমভিম্নজ্বানং। অস্যাহ 

, কারণৎ গুণঃ। স চপ্রত্যক্ষে বিশেষে 

বিশেষণন্ত লগ্বন্ধঃ॥ অগুমিতৌ সাধ্য- 
বিশিষউপক্ষে পরামর্শঃ। শাব্দবোঁধে ঘোগ্য- 
তায়াঃ তাৎ্পর্যাদ্য বা বথার্ঘজ্ঞানং। উপ- 
খিতে। শক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধিঃ। থা । দোষে” 
শপ্রমায়। জনকঃ প্রমায়াস্ত গুণো ভবে । 

প্রতাক্ষে ভু বিশেষ্যেণ বিশেষণবতা স্মং ॥ 

সন্গিকর্ষো গুণস্ত স্যাদথ হনুমিতে। পুনঃ | 

পক্ষে সাধাবিশিষ্টে চ পরামর্শে গুণো 
ভবে ॥ শক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধিত্ত ভবেছুপ- 

নিতো গুণঃ। শা্দবোঁধে যোগ্যতায়- 

স্তাৎপব্যস্যাথ ব! প্রা 1 গুণঃ স্যাদৃভ্রম 

ভিমন্ত জ্বোানমত্রোচ্যতে প্রধা ॥ অথবা 

তহ্প্রকীহ যহ জানং তছছিশেষ্যকৎ দু 

ইভি ভাঁষাপরিচ্ছেদঃ ৪ 

শ্রদাণৎ (রী) বিফুঃ। যথ!। প্রমাণৎ প্রাণ 

নিলয় আণভৃহ অধপজীবলঃ । ইতি মহাঁ- 
ভাতে শান্তিপর্বণি দানধর্ঃ ॥ নিদ্্যৎ । 

সধ্যাদা। শান্্রং | সত্যবাদী। ইয়ভা। 

হেতুঃ। গ্রমাতা। ইতি মেদিনী ॥ প্রম। | 
, ইতি শব্দরত্বাবলী ॥-নিত্য্লীবৈকত্ববানয়ং 

শব্দ | যথ! বেদাঃ প্রমাণং স্ৃতয়ঃ প্রমাণ- 

মিত্যাদি ॥ স্যায়ে তু প্রত্যক্ষান্থমানোপ- 

, মানশব্দাঃ প্রমাণানি। ইত্যত্র ছি 

নাস্তোহপি ॥ 

প্রমাঁণবাধিতার্থকঃ ( পু) তর্কবিশেষঃ 1 ত্য 

লক্ষণং । আত্মাশ্রয়া দিচভুক্কান্যপ্রসঙ্গত্বং | 

সিবিধঃ। ব্যাপ্ডিগ্রাহকঃ বিষয়পর্িশোধক- 

শ্চ। তত্রাদ্যো যথা । ধূমো যদি বহি- 
ব্যভিচারী স্যান্তদা বহছিজন্যে ন স্যাৎ। 

দ্বিতীয়স্ত পর্ববতো যদি নির্ববহিঃ'স্য।ৎ 
নিধূমিঃ স্যাৎ। ইতি তর্কজাগদীশী॥ . 

প্রমাতামহঃ (গুহ) মাতামহপিতা। যথা । 

পিতানহঃ পিতৃপিতা তৎপিতা প্রপিতা' 

মহঃ। নাতুর্মাতামহাদ্যেবং সপিগাত্ত স- 
নাভয়ঃ ॥ ইত্যমরঃ ॥ 

প্রমাতামহী (তরী) প্রণাতামহপন্ী ইতি 
ম্মৃতিঃ 

প্রমাথঃ ( পুহ) প্রমথনং। বলাৎ হরণং। ইনি 
পুরাণং £ 

প্রমাধী [ন্] ভি) পীড়নকর্তা। মারণকর্তা। 
প্রপূর্বমথধাতোঃ কর্তরি ণিন্। প্রমথন* 

শিলঃ। দেহেন্দিয়ক্ষোভক ইত্যর্থ:| ইতি 
ভধরস্যামী ৪ বথা | চঞ্চলৎ হি লং কৃ 

প্রমাথি বলবদ়্ং ০ অপ্রিচ। ইন্দ্য়াণি 
প্রমাধীনি হরন্তি প্রনভহ মনঃং। ইতি 
উইভগবদর্দীতা। £ রি 

প্রনাদি পর) অনবধানতা । ইত্যমরহ  লেভি- 
প্রনাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষে নশ্যতে ভিভিঃ। 



প্রমেহঃ ২৫৭৭ প্রমেহঃ 

তল্মাল্লোভো ন কর্ভব্যঃ প্রমাদ্দোে নন 
বিশ্বসেৎ॥ ইতি গারুড়ে নীতিসারে 
-১১৫ আধ্যাযঃ ঢা 

প্রমাদবান্ [ৎ] (ত্রি) প্রশাদযুক্তঃ / তত 
'পর্ধ্যায়ঃ জাল্সঃ ২ অসনীক্ষ্যকারী ৩ খটরা- 

রূঢ়ঃ ৪1 ইতি জটাধরঃ ॥ 
প্রমাদিক! (স্ত্রী) দুষিত কন্যা । তৎপর্ধ্যায়ঃ ৷ 

সম্বেদা ২ দুধিতা৷ ৩ ধর্কারিণী ৪। ইতি 
শব্দরত্বাবলী ॥ 

প্রমাদী [ন্] (ত্রি) প্রমাদবিশিষ্টঃ 1 অনব- 

ধানতাযুক্তঃ। যথ!। কুরঙ্গ াতঙ্ছপতঙ্গ- 

ভূঙ্গমীনা হতাঃ পৃঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ 
প্রমাদী সকথং নু হন্যতে যঃ দেবতে 

পঞ্চভিরেব পঞ্চ 1 ইত্যুন্ডটঃ 1 
প্রমাপণং (ক্লী ) মারণং | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রমিতঃ (তরি) জ্বাতঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রমিতিঃ (স্ত্রী) প্রমা। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রমীঢঃ (তরি) ঘনঃ। সুত্রিতঃ | ইতি মেদিনী॥ 
প্রমীতঃ (ত্রি) মৃতঃ। যজ্ঞার্থহতপণ্ডঃ1 ইত্য- 

মরঃ ঘ 

প্রমীলা (স্ত্রী) তক্দ্রী। ইত্যমরঃ 
প্রমুখৎ (ক্রী) তদাত্বং । ততকালঃ। ইতি 

ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

প্রযুখঃ (পুং) পুনাগৰৃক্ষঃ। ইতি শব্দচন্জিকা ॥ 
প্রমুখ (তরি) প্রধানং। শ্রেষ্ঠঃ। ইত্যমরঃ 
প্রথম ইতি মেদিনী ॥ সমূহঃ | মান্যঃ। 

ইতি শব্দরভ্বাবলী ॥ 

এত: ] [ছু] (ভি) হউং। ইতর 
প্রমেহঃ (পু) রোগবিশেষঃ 1 তৎপর্য্যায়ঃ! 

৯১৩৬ 

“ লক্ষণানি 1 অচ্ছৎ বহুমিত: 

মেহ ২ সৃত্রদোষঃ ৩। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ 

বহুমূত্রতা ৪1 ইতি হেমচজ্জঃ ॥ অস্য 
নিদানং। আস্যান্থখহ ্বপ্রহথৎ দধীনি 
গ্রাম্যোদকানৃপরসাঁঃ পয়াংসি। নবান্ন- 
পানং গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেছুঃ কফরৃচ্চ 
মর্ববহ ॥ 1 অস্য সন্প্রানতিরর্থ!। মেদশ্চ 
মাংবঞ্চ শরীরজঞ্চ ক্লেদং কো বস্তিগ্রতঃ 
প্রদুষ্য। করোতি মেহান্ সমুদীরসুষে- 
স্তানেব পিতৎ পরিদৃষ্য চাপি ক্ষ 
বাতিকস্য তস্য লক্ষণৎ | ক্ষীণেষু দোষে- 
ঘবকৃষ্য ধাতুন্ সন্দূষ্য মেহান্ কুরুতে- 
হনিলশ্চ 1 ক | তস্য কফজাদিভেদেন 
সাধ্যাদিলক্ষণৎ যথা । সাধ্যাঃ কফোথা 
দশ পিতজাঃ ষটু যাপ্যা ন সাধাঃ পবনা- 
চ্চতুফঃ । সমক্রিয়্বাদ্বিষমক্রিয়্্ান্মহাঁ- 
ত্যয়ত্াচ্চ যথাক্রমন্তে ॥ কফঃ সপিত্তঃ 
পবনশ্চ দোষা মেদোহজশু্রান্ুব সাঁল- 
সীকাঃ। মজ্জ! রসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাই 
প্রমেহিণ।ং বিংখতিরেব মেহাঃ [41 তম্য 
পূর্বরূপহ। দস্তাদীনাং মলাট্যত্বং প্রাগুপৎ 
পাণিপাদয়োঃ। দাহশ্চিকণতা দেহে 
তৃট্স্বাদাস্য্চ জায়তে 1 % ॥ সামান্য 
লক্ষণৎ তেষাং প্রভৃতাবিলযুত্রত! | দোঁষ- 
দুষ্যা বিশেষেহপি তহসহযোঁগবিশে- 

বতঃ। মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু 
কল্প্যতে ॥ ₹ ক্রমেণ কফজানাং দশানাং 

তৎ শ্তং নির্থন্ধ- 
মুদকোপমহ । মেহত্যুদকমেহেন কিঞি 
নাবিলপিচ্ছিলং ॥ ইক্ষো রসমিবাত্যর্থ 

মধুর চেল্গুমেহতঃ ॥ সান্দ্রী ভবে 
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 হেতুকৎ ॥ক% ॥ পটো'লনিন্বামলকা স্বতানাং 
পিবেৎ কষায়ং যধুনা সমেত 1 উীর- 

€লাপ্রার্জুমচন্দনানাঁৎ তথ! পিবেৎ পিভ- 

নিমিভখেহী ॥ %॥ পাঠাশিরীষদুষ্পেশা- 
জা তিতিন্মুককিংশুকৈ:। কপিথম্ক ভিষক্ 
ক্কাথৎ হস্তিমেহে প্রযোজয়ে কষা পাঠা- 

দিভিঃ সহিতস্ত কপিথন্য ক্কাথং | গুড়চ্যাঃ 
০ 

স্বরসঃ. পেয়ে. মধুনা সর্বমেহজিৎ ৷ 
হরিদ্রাচুর্ণযুক্তে বা রলে! ধাত্র্যাঃ স- 

মাকিকঃং ॥ মধুন! ত্রৈফলং চূর্ণমথবাশ্ম- 
জতুন্ভবং। লৌহজং বাঁভয়োথৎ ব!লিহ্যান্- 

মেহনিবুন্তয়ে ॥ ক ॥ চন্দ্রপ্রভাবচামুস্তা- 

ভূনিম্বহ্রদারবঃ | হুরিদ্রধতিবিষ) দাবা 
পিগ্ললীমূলচিন্রকং ॥ ত্রিবিদ্বন্তী পত্রেকঞ্চ 

তৃেল! বংশলোৌচন! ॥ প্রত্যেকৎ কর্ষ- 

মাত্রাণি কুর্য্যাদেতানি বুদ্ধিযান্ ॥ ধান্যকৎ 
ত্রিফলা চব্যৎ বিড়্বৎ গজপিপ্ললী | হৃবর্ণ- 

মাক্ষিকৎ ব্যোষং দো ক্ষারো। লবগত্রয়ৎ ॥ 

এভানি টহ্বমাত্রাণি যহগৃহ্রীয়াৎ পৃথক্ 
পৃথক্ | দ্বিকর্হতলোহং স্থাচ্চতুক্র্ষ! 

সিতা ভবে ॥ শিলাজত্বস্টকর্ষৎ স্যাদফৌ 

কর্ধাশ্চ গুগ্গুলোঃ । বিধিনা যোজিতৈ- 
রেতৈঃ কর্তব্য।গুটি কা। শুভ।॥ চক্দরপ্রভাঁতি- 

বিখ্যাতা। দর্বরোগপ্রণাশিনী । নিহস্তি 

বিংশতিৎ মেহান্ কৃচ্ছুমষ্টবিধৎ তথা ॥ 

চত অ্রশ্চাম্মরীস্তছন্মুতাঘাতাতস্্রয়োদম ॥ 

অুনৃভ্ধিৎ পাগুরোগহ কামলাঞ্চ হলীমকং॥ 
কাসং শ্বীসং তথ। কুষ্ঠমগ্রিমান্দ্যমরো- 

চকহ | বাঁতপিত্বকফব্যাধীন্ বল্যা। বৃষ্যা 

ব্রনায়নী ॥ সমারাধ্য শিবৎ তন্মা প্রযহাদ 

গুটিকামিমাং। প্রাপ্তবাংশ্চন্দ্রমা যন্তাৎ 

তন্মাচ্চন্দর্রভা স্বৃতা ॥ চন্দ্রপ্রভাকচুর 

ইতি লোকে । ব্যোষং ভ্রিকটু । দে 

ক্ষারৌ সপ্ভতিকাধবক্ষারে৷ | লবগত্রয়ং । 
সৈদ্ধবৎ ক্ুচকথশপি বিড়ঞ্চ লবপত্রয়- 

মিতি | চন্দ্রপ্রভাদিবর্বটিক! ॥ ক ॥ প্রমেহ- 
পিড়কানাং প্রাক কাধ্যং রক্তবিমোচনহ | 

পাটমঞ্চ বিপক্ষানাৎ ততো ব্রণবিধিত 

স্মৃতঃ ॥ ইতি ভাঁবপ্রকাশঃ ॥ 

প্রমৌচনী (ভ্্রী) গবাক্ষী ॥ গোড়ুম্বা ॥ 
ইতি জটাধরঃ ॥ প্রকৃউমোচনকর্তরি 

ত্রি॥ 

প্রমোদঃ (পু ) হর্ষ 1 ইত্যমরং | 
প্রমোদিতঃ (পুং) কুবেরঃ । ইতি শব্দমালা ॥ 

". প্রমোদযুক্তে ত্রি॥ 

প্রমোদিনী-( স্ত্রী) জিিনীবৃক্ষঃ। ইতি ভাব- 
প্রকাশঃ ॥ প্রকৃষহ্যযুক্তা চ ॥ 

প্রজ্লোচ। (ভ্ত্রী) অঙ্দরোবিশেষঃ | যথ!এ তত্র 

তন্মান্নদীমধ্যাৎ সমুত্তন্থে মনেধরনা | 
প্রশ্নোচ! নাম তন্বঙ্গী তৎসমীপে বরা 

গ্নরঠি ॥ ইতি গারুড়ে ৯০ অধ্যায়ঃ ॥ 
প্রযতঃ (ত্রি) পবিত্রিঃ। ইত্যমরই ॥ 

প্রযন্রঃ ( পুং ) প্রক্ককটযন্্ঃ | ম্যাষমতে সচ 
ভ্রিবিধঃ | যথা । প্রব্ৃদ্ভিশ্ত নিবৃত্ভিষ্ত 

তথ! জীবনকারণহ । এবং প্রবত্র ভৈবিধ্যং 

তান্ত্িকেঃ পরিদর্শিতৎ ঘ চিক্কীর্ধা। কৃতি- 

বাধ্যেহউসাঁধনহমতিস্তখা ) উপাদানন্য 

চাধ্যক্ষৎ প্রবৃতে। জনকৎ ভবেং ॥ নিরৃভ্ভি- 
স্ত ভবেছ্ছেধা! ঘিউনাধনতাধিবঃ। যে! 
জীবনযো।নিভ্ত সর্ধদাতীন্দিয়ে! ভবেহ ৪ 



ভ্তিতং | ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ 

প্রত্রবান্ [] (ত্রি) প্রকৃষ্যন্রবিশিক্টই। 
তৎপধ্যায়ং ৷ গ্রতিযত্ঃ ২1 ইতি ত্রিকাণ্ড- 

শেষ? ॥ 

প্রযস্তং (ক্রি) ঘৃতচতুর্জাতদিনা ভ্েব্যেণ গ্রযত্ব- 

স্বসংস্কতব্যঞ্জনাদি। ইত্যমরঃ ॥ 

শ্রযাগঃ (পুহ ) তীর্থভেদঃ। যজ্ঞঃ। ইন্দুঃ। 
অশ্বঃ ॥ ইতি সেদিনী ॥ % ॥ অথ প্রয়াগ- 

মাহাত্যৎ | ততো গচ্ছেত ধর্মাজ্ঞ প্রয়াগ- 

স্বধিম্মতং | যত্র ত্রহ্মাদয়ে! দেবা দিশশ্চ 

সদিগীশ্বরাঃ ॥ লোঁকপালাশ্চ সিদ্ধাশ্চ 

নিরতাঃ পিতরস্তথা ৷ সনগুকুমারপ্রমুখা- 
স্তথৈব চ মহ্র্ষয়ঃ ॥ তথ নাগাঃ জ্পর্ণা- 
শ্চ সিদ্ধাশ্চ ক্রতবস্তথ। | গন্ধরধাগ্ন- 

রসশ্চৈব সরিতঃ সাগরান্তথ! ॥ হরিশ্চ 
ভগবানান্তে প্রজাপতিভিরাৰৃতঃ ॥ তত্র 

ত্রীণ্যগলিকুানি তয়োর্মধ্যে তু জাহৃবী ॥ 
প্রয়াগাৎ সমতিজ্রান্তা বর্ধবতীর্ঘপুরস্কতা । 

তপনস্য স্থৃত! তত্র ত্রিধু লেকেযু বিশ্রুতা॥ 

যমুনা গঙ্গয়া সার্ধং সঙ্গতা লোকভাবিনী। 

গঙগাযসুনয়োন্মধ্য পৃথিষ্য! জঘনং স্মৃতং ॥ 

প্রয়াথৎ জঘনস্যান্তদুপস্থম্থযয়ো। বিছুঃ | 

* প্রয়াগং স প্রতিষ্ঠানং কঙ্ষলাশ্বতরাবুভৌ॥ 
ত্ীর্থৎ ভোগবতী চৈব বেদী প্রোক্তা প্রজা- 

পতেং । তত্র বেদশ্চ য্কাশ্চ মৃত্তিঘক্তো 

মহাধতে ॥ প্রজাপতিমুপাসস্তে খঘয়শ্চ 

মহাত্রতাঃ ॥ যজন্তে ক্রুতুভিদ্দেবান্তথা 
চক্রধরঃ সঙ ৪ ততঃ পুশ্যতমৎ নাতি 

জিঘু লোকেছু সুভ ॥ প্রয়াগহ সর্ব 

তস্য তীর্থন্য নামসঙ্থীর্তনাদপি ! যুত্তিকা" 

লভনাদাপি বর্ববপাঁপৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ 
তিত্রাভিষেকং যঃ কুর্যাতি সঙ্গমে সংশিত- 

ভ্রতঃ! পুণ্যৎ স মহদাপ্োতি রাজসুয়াশ্ 

মেধয়োঃ ॥ এষ! যজনভূমিহি দেবানা 

মপি মতকৃতা1॥ দন্তং তত্র স্বপ্পমপি.মহদ্- 
.ভবতি সৃতজ॥ ন বেদব্চনাভ্তাত ন লোক" 
বচনাদপি ( মৃতিরুৎক্রমণং যাতি প্রয়াগ-' 

মরণৎ প্রতি ॥ দশতীর্থপহত্রাণি যষ্টি- 
কোট্যন্তথাপরাঃ | তেষাৎ সান্নিধ্য মত্রৈব 

কীর্ভিতং সৃতনন্দন ॥ যৎ পুণ্যৎ ভ্রু 

লোঁকেষু বেদবিদ্যা্ত যহ ফলং। স্লাত- 

মাত্রপ্য তহ পুণ্যৎ গঙ্কামুননঙ্গমে ॥ ইতি 

পাদ্মে ভূমিথণ্ডে ১২৭ অধ্যায়ঃ॥ * 7 অপি 

চ। পুভ্রকামঃ প্রয়াগে হি স্মাস্থ! পুণ্য 
দিতাজিতে । ধনকাঁমঃ পুরা শক্ত স্াাতো 

হাত্র ছ্বিজোভম ॥ ধনদস্য নিধীন্ সর্ব্বান্ 
তল্ম(ড্জহার মায়য়। | নারায়ণো নরেৈব 

বর্ষাণামযুতৎ পুরা ॥ অনাহারঃ প্রযাথে- 

হম্িন্ কৃতবান্ পুণ্যযুত্তমৎ । দিঘিগ্চ 

সাধকা যান্তি প্রয়াগেহশ্টিন ছ্বিজোভম ॥ 

ইতি পান্মোত্তরথণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ 1 ॥ 

অপিচ। যুধিত্ির উবাচ। ভগবন্ শোছু- 

হরিচ্ছামি প্রয়াগগমনহ ফলং। স্বৃতানাং 
কা গতিত্তত্র শ্রাতানানপি, কিৎ ফলহ ৫ 

যে বসন্তি প্রয়াগে তু জহি তেষাব্ত কিং 

ফলং 1 ভবতা বিদিভং হোতশু তদ্মে 

জহি নলোহ্ততে ৫ মার্কগেয় উবাচ । 

কখক্িব্যানি তে বহস যা চেষ্টা বচ্চ 
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ততফলৎ | পুষ্ট! মহাধিভিঃ সম্যক িব্যের্নানাধ্বজসসাকুলৈঃ | বরা্না- 
কথামানং ময় শ্রুতং॥ ত্র স্তাসা। সমাকী্ণৈর্মোদন্তে শুভলক্ষণৈহ ॥ গীত- 
দিবৎ বান্তি বে স্বতান্তেহপুনর্ভবাঃ | ধত্র 

ব্র্মাদয়ে। দেব! রক্ষা কুর্ববন্তি সঙ্গতাঃ ॥ 

বঙুন্যন্যানি তীর্থানি সব্বপাপহরাণি চ। 
কথিতুহ নেহ শরুোমি বছুবর্ষশতৈরপি | 
হক্ষেপেণ  প্রবক্ষ্যামি  খ্ররাগস্যেহ 

কীর্ভনৎ। যন্তর্ঘন্বিসহত্্ঃণি যক্ষা রক্ষত্তি 
জাহবীং ॥ বদুনাং রক্ষতি সহ! নবিতা 

সপ্তিবাহনঃ | প্রয়াগন্ত বিশেষেণ স্বয়ং 

রক্ষতি বাপবঃ ॥ মগুলৎ রঙ্গতি হরিঃ 

সর্ববদেবৈশ্চ সম্মিতৎ | ন্যক্রোধং রক্ষতে 
নিত্যৎ শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ॥ স্থানৎ রক্ষত্তি 

বৈ দেবাঃ সর্ধের পাপহরৎ শুভং! ন্ববর্শণা- 
স্বৃতা লোকা নৈব গচ্ছন্তি তৎপদং ॥ 
স্বল্পমল্পতরৎ পাপ য্দা তস্য ন্রাধিপ। 

প্রয়াগৎ স্মরমাণম্য সর্ধবমায়াতি নংক্ষয়ং॥ 

দর্শনাভন্য তীর্ঘন্য নামসংকীর্ভনাদপি ॥ 

স্ৃন্ভিকালভনাদ্বাপি নরঃ পাপা প্রসু 

চ্যতে ॥ পঞ্চনণ্ডানি রাজেজ যেষাং 

মধ্যে ভুজাহুবী । প্রয়াগৎ বিশতঃ পুসঃ 

পাপহ নশ্যতি তহক্ষণাছ 0 যোজনানাং 

স্হজেফু, গঙ্গাহ হই স্মরতে নরঃ॥ অপি 

দু্তকর্দাস ললুতে পরমাহ গতিহ [ 
কীর্তনাম্মুচ্তে পাপাহ দুষ্ট ভত্রণি 
পশ্যতি & ব্যাধিতে যদ্দি বা হীনঃ ক্রুদ্ধ! 
বাপি ভবেনরঃ। গঙ্গাযহুনমানাদ্য ত্যঙ্গেহ 

শ্রাণান্ শুয্রতঃ ৪. দীপ্তকাঞ্চনব্ভৈ- 

বিসানৈর্ভাঙুবর্ণিভিহ়। ঈপ্লিতান লতে 
কানান্ বদি বুনিপুদবাত ॥ বর্কারহময়ৈ- 

১ ১৩৭ 

বাদিত্রনির্ধোষৈ: প্রহ্থপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে 1 
যাবন্ন ন্মরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ 

তন্মাৎ ন্বর্াৎ পরিভ্রক্উ£ ক্ষীণকন্ম্মী নরো- 
ভম: | হিরণ্যরত্রসংপূর্ণে সমৃদ্ধ জায়তে 
কুলে ॥ তদেব ন্্রতে তীর্থ স্মরণাত্তত্র 

গচ্ছতি ॥ দেশস্ছো! যদি বারণ্যে বিদেশে 

বদি বা গৃহে! প্রয়াগং ম্বমাণস্ত বন্ত 
প্রাণথান্ পরিত্যজেৎ | ব্রহ্লোকমবা- 

প্রোতি বদন্তি সুনিপুর্গবাঃ ॥ সর্ববকান- 

ফলা বৃক্ষ! মহী যত্র হিরগ্রয়ী। খবয়ে! 
মুনয়ঃ সিদ্ধান্তত্র লোকে স গচ্ছতি এ 

স্্রীসহআকুলে রম্যে হন্দাকিন্যান্তটে 

সুভে । মোঁদতে যুনিভিঃ সার্ধহ স্বর্কৃতে- 

নেহ কন্মণা ॥ সিদ্ধচারণগন্ধ্রৈঃ পুজ্যতে 
দিবি দৈবতৈঃ | অথ ন্বর্গাৎ পরিভ্রকটো 
জদ্ুত্বীপপতির্ভবেহ  অতঃ শু্তানি কন্দাণি 

চিন্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ | গুণবান্ বিভ+ 

সম্পন্ন! ভবতীহ ন মংশয়ঃ। কর্ণ 
মনসা বাচা অত্যধর্মপ্রতিত্তিতঃ ॥ গঙ্গা" 

যদুনঘ্লোর্মধ্যে ন্থ গ্রামৎ প্রবচ্ছতি | 
ন্ুবর্ণনণিযুক্ঞাং বা তথৈবান্যৎ প্রতি- 

গ্রহ ৪ স্বকার্ধে পিহৃকার্ো বা দেবতা 

ভ্যর্চনেহপি বা 1 নিশ্ষলং তশ্থা তস্তার্ঘ 
যাবহ তছ্ললশ্্ুতে ॥ অতসতীর্ে ন 

গৃহীঘাৎ পুশ্যেবারতনেনু চ হু কপিলাহ 

পাটলাভান্ত যন্ত ধেনুহ শ্রবচ্ছাতি 
ঘাবদৃহোনাণি তন্যা বৈ সস্তি গাত্রেছু 

মনম ॥ তাবছর্বপহত্রানি ক্ুড্রলোকে 



প্রয়াণ 

মহীয়তে ॥ ইতি কৌ গ্রয়াগযাহাত্যে । প্রয়াতঃ (পুং ) শৌপ্তিকঃ 1 ভূপুঃ | ইতি 

৩৩ অধ্যায়ঃ ॥ ॥ তত্র সুগুনবিধির্বথা। হেমচন্্ঃ ॥ গতে ত্রি 

গঙ্গায়াৎ ভাক্করঙ্ষেত্রে মাতাপিত্রোর্তরে। | প্রয়মিঃ (পুহ ) নীবাকঃ1 ইত্যনরঃ 1 মহারধ্য- 

ম্বতে। আধানে মোমপানে চ বপনহ হেতোরধান্যাদিসু জনানামাদরাতিশয়ে 

. ২৫৮২ প্রযুদ্ধা 

অগ্ুস্থ স্ৃতৎ ॥ ইতি স্বৃতিসমুচ্ছয়লিখিত- 

বচনং প্রয়াগাবচ্ছিনগঞ্গায়াৎ বিধায়কৎ। 

ভাঁক্ষরক্ষেত্রং প্রয়াগঃ | অপি চ। প্রয়াগ- 

মধিকৃত্য 1 কেশানাৎ যাবতী সংখ্যা 

ছিম্ানাং জাহ্বীজ্রলে । তাবদর্ষহক্রাণি 

স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ প্রয়াগে স্ত্রীণামপি 

যুণ্ডনৎ ন তু কেশানাং দ্বযস্থুলচ্ছেদন- 

নাত্রহ । যথা । কেশমূলযুপাজিত্য অর্বব- 
পাপানি দেহিনাং। তিষ্ঠন্তি তীর্ঘনানেন 
তক্ম।ভান্যত্র বাপয়েৎ্ & প্রয়াগে ঘুণ্ডনা- 

করণে দোৌষোহপি 1 গঙ্গীয়ীংৎ ভাক্কষব 

ক্ষেত্রে মুণডনৎ বে। ন কারয়েু। স কোটি- 
কুলসংযুক্ত আকল্পং রৌরবে বসেৎ ॥ 
ইতি প্রায়শ্চিন্ততত্বৃৎ ॥ 

গ্য়াগভয়ত (গুছ) ইন্দ্রঃ ॥ ইতি শব্দ- 

শালা ॥ 

গ্রযাঁণৎ (ক্রী) গমন 1, ইতি হলাযুধঃ ॥ 
বথ।। উদব।টিতনবদ্ধারে পণ্রবে বিহগ্ো 
হনিলঃ | যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্ধৎ প্রয়াণ 

* বিপ্রয়ঃ কুতঃ ॥ ইত্যুগ্ভউঃ ॥ তৎপর্যায়ঃ) 

প্রস্থান ২ গমনখ ও ত্রজ্যা ৪8 অভি- 

নির্ধাণহ ৫ প্রয়াণকহ ৬) ইতি হেমচন্দ্রই | 
অন্র বর্ণনীয়ানি যথ।। ভেরীনিস্বনঃ ১ 

তুলীধরণাঁধিক্যং ৷ ইতি কেচিৎ। ক্রেখাঁ 
দরং| ইতি কেচিৎ | মৃল্যাধিক্যহেতো- 

নিশ্চয়েন পরিচ্ছেদমং | ইতি কেচিৎ। 
ইতি ভরত ॥ | 

প্রয়ানঃ পে) অযন্ত্ঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ | শ্রমঃ ২ 

ক্রমঃ ৩ ক্লেশঃ ৪ পরিশ্রসঃ ৫ আয়াসঃ৬ 

ব্যায়ামঃ ৭1 ইতি হেমচক্্রঃ॥ 

রয়ুক্তৎ (ত্রি) গ্রকর্ষেণ ঘুক্তৎ | বখ|। গুণ- 
প্রধুক্তাং পরমন্্রভেদিনঃ শরা ইবাবহশ" 

ভবা ভবন্তি হি। তথাবিধা যে তু বিশুদ্ধ 

ংশজা ব্রজন্তি চাপ! ইব তেহতিনত্র- 
তাহ ॥ ইত্যুনভটঃ ॥ প্রকৃষ্টমযাধিযুক্তং 
প্রকৃউদংযোগবিশিষ্টৎ ! প্রকৃষ্টনিন্দা- 

যুক্তৎ ॥ প্রক্উসংবমবিশিষউহ | গ্রপুর্তব- 

যুগধাত্বর্ঘদর্শনাৎ | হেতো কী । যথা । 

ন চ সনবায়িনিমিত্তাভাবপ্রযুক্তো। নিয়মেন 
কাধ্যাভাবঃ কিব্বঘমবাধিকাবণাভাবগ্র- 

যুক্সোহপি। ইতি রক্ষিতঃ ॥ 

প্যুক্তিঃ (স্ত্রী) প্রয়োজনং। প্রপূর্বযুজধাতো- 
ভাবে জিও । যথা । তকণ্যে। বববলী 
ভার্যয। শ্রবীরৎ পুজকাস্যতি ॥ খদ্ধন্ত 

রাজমাতঙ্গ! ইতি ন স্থ্যঃ প্রয়ুক্তয়ঃ॥ ইতি 
৮০ / 

, ভুকম্পঃ ২ বলধুলিং ৩ করভঃ ৪ বৃষঃ ৫ | প্রযুতৎ (ক্রী) নিয়ভং। ইতি হেসচন্দ্র | 

ধ্বজঃ ভ ছাত্র ৭ বণিকু ৮ শকটৎ ৯ প্রবুদ্ধার্থঃ ( গৃহ ) প্রত্যুৎত্রমঃ 1 ইতি 

রখঃ ১০ ॥ ইতি কবিকল্পলতা ॥ প্রয়েগার্থশবটীকায়াৎ মানাথঃ £ 



প্রলপি , ২৫৮৩ প্রলরঃ 

প্রযোক্তা [খু] তরি) প্রয়োগকর্তী। বথ। 

উত্তমর্ণাধমণে, দো প্রযোতূ্রাহকৌ 
ক্রমাৎ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রয়োগহ € গুহ) কার্ধণৎ 1: বশীকরণৎ | 

প্রযুক্তিঃ ॥' নিদর্শনং | ইতি মেদিনী ॥ 
খোটকঃ । ইতি শবমালা ॥ 

প্রয়োগার্থ ( পু) প্রধানপ্রয়োগানুকুলং 
প্রয়োজনানুষ্ঠানং | তৎগধ্যায়ঃ। প্রত্যুৎ- 
ক্রমঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রয়োগী [ন্] (তরি) প্রয়োগযুক্তঃ | প্রপূর্ব- 
যুজধাতোর্ণিন্॥ : 

প্রযোজকঃ'( তরি )প্রয়োগ্কর্তা ॥ নিয়োগ" 

কর্তা | স্বতন্ত্রততপ্রবোজকৌ৷ কর্তা | 
ইতি সুপনব্যাকরণহ ॥ 

য়োজনৎ (ক্ী) কার্য্যৎ । হেতুঃ ॥ ইতি 
, মেদ্িনী | -সর্ববম্যৈব হি শান্তস্ কর্্মণো 

- বাপি কস্তচিৎ | যাব প্রয়োজনং 

নৌক্তং তাবৎ কেন প্রগৃহ তে ॥ সিদ্ধার্থ 

সিদ্ধন্বন্ধৎ শোতুৎ তোতা প্রবর্ভতে ॥ 
শ্চ্থটদৌ। তেন বক্তব্য জন্থন্ধঃ সপ্রয়ো- 

জনঃ ॥ ইতি প্রাঞ্চঃ ॥ 

প্রযৌজ্যঃ (তরি) প্রযোজুহ শক্যঃ। ছত্যঃ। 

ইতি শু্ধবোধব্যাকরণহ ॥ মুলধনে কী 

প্ররূঢ়ঃ (পুং ) জঠরহ | ইতি মেদিনী £ 
প্ররূঢঃ (তি) বন্ধছুলহ ॥ ইতি মেদিনী ॥ জীতঃ। 

প্ররুদ্ধঃ। ইতি শব্দরহ্রাবলী ॥ . 

শ্ররোহঃ (পুহ) অন্থুরঃ 1 ইতি হেসচ্ুঃ ॥ 
প্রলপিতঃ (তরি) কথিতঃ | প্রপূর্কলপধাতোঃ 

কর্্মণি ক্ুঃ। যা । অআনম্থানে ভ্রাস্তং 

কনক ্ থগতৃক্ন্িতহিয় বচেঃ বৈদেহীতি 

প্রতিপদযুদশ্রু প্রলপিতৎং'। ইতি কাব্য- 
প্রকাশঃ ॥ 

প্রলম্বঃ ( পুং ) টৈত্যভেদঃ ॥ লচ দুপুর: 
মনুষ্যবধ্যত | বথ] । একাক্ষ খষভো 

রিষ্টঃ প্রলম্বনরকে। তথা। ইন্দ্রবাধন- 
কেশী চ পুরঃ শঙোহথ ধেনুকঃ ॥ গবে- 

ছ্িকো গবাক্ষশ্চ তানকেতুশ্চ বীর্যবান্। 
এতে মনুষ্যবধ্যাস্ত দনোঃ পুভ্রাহ্বযাঃ 

স্মৃতাঃ 1 ইত্য্িপুরাগৎ । ত্রপুষঃ। পযো- 
ধরঃ | লতানুরঃ | শাখা । হারভেদঃ। 

প্রলম্বনং । ইতি মেদিনী ॥ 

প্রলম্বপ্ঃ ( খুং ) বলরামঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রলম্মভিৎ (পুং) বলরামঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
প্রলম্বাণ্ডঃ ( পুহ ) দীর্ঘাগুকোধবিশিষ্টঃ1 তৎ- 

পর্য্যায়ঃ। পুফরঃ ২। ইতি হেখচনুঃ ॥ 
প্রলম্থিতঃ (ব্রি) প্রকর্ষেণ লপ্বিতমাল্যাদিঃ ৷ 

প্রপূর্ববলম্বধাতোঃ কর্তরি কঃ ॥ 
প্রলয়ঃ (পু ) প্রলীয়তে ক্ষীয়তে জগদস্থিন্ 

সঃ ততপর্ধ্যায়ঃ ॥ সম্দর্তঃ ২ কল্পঃ ৩ 

ক্ষয় ৪ বল্পান্তঃ ৫। ইত্যমরহ ॥ লযঃ ৬ 
সংক্ষয়ঃ ৭ বিলয়ঃ ৮ ইতি শব্দরত্রা- 

বলীর প্রতিসর্গঃ ৯ প্রতিসঞ্চরঃ ১০। স 

চ নিত্যনৈনিত্ভিকপ্রাক্কৃতাত্যন্তিকভেদেন 

চতুর্ধা । যথা | 'বুশ্ঘব উবাচ । নিত্যং 
নৈমিত্তিকঞ্ব প্রারুতাত্যন্তিকৌ। তথা । 

চতুর্ধায়ং পুরাশেহস্থিন্ প্রোচ্যতে প্রতি- 
সঞ্চরহ £*  লিত্যো যথা । যোহয়হ সং 

দৃহ্যতে নূনহ নিত্যৎ লোকে ক্ষযাস্িহ | 
নিত্যৎ সংকীর্ভাভে নাহা নিজিঃ প্রতি- 
বক্চরই ৪ নৈনিভিকো যথা? োক্দা 
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 স্বর্লোকঞ্চ তখ। মহঃ] দহেদশেষং কালাঘিঃ 
কালে বিশ্বতনুঃ স্বয়ং ॥ বুুকেছু তেষু 
লোকেছু তির্ধযগুদ্ধনথাথিনা ॥ তভেজঃ 
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অয়োগৃহনিভং সর্ববং তদেবৈকং প্রকাঁ- 
শতে। ততো থজকুলোযাদাঃ সতনিতৈঃ 
সমলঙ্কতাঃ £ উত্ভিষ্ঠন্তি তদ] ব্যোন্ি 
ঘোরাঃ লম্র্ভক! ঘনাঃ 1 কেচিন্নীলোৎ- 
পলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদননিভাঃ ॥ ধু |, 

বর্ণাস্তথ! কেচিভ্থা পীতাঃ পয়োধরাঁঃ। 

কেছচিদ্রক্তাভ্রবর্ণাশ্চ ন্লুলাঃ ক্ষারনিভা- 
স্তথা 1 শহ্বকুন্দনিভাম্চান্যে জাত্যগ্রন- 

নিভাঃপরে। মনঃশিলানিভান্বন্যে কপোত- 

সদৃশাঃ পরে ॥. কেচিদ্রদ্রাক্ষবর্ণীভা- 
স্তথান্যে ক্ষীরসঙ্গিভাঃ। তথ! কর্বুরবর্ণাভা 
ভিন্নীঞ্রনলিভান্তথা এ. ইন্দ্রগোপনিভাঃ 
কেছিদ্বরিতালনিভান্তথ। কাকাগুকনিভাঃ 

. কেচিছুত্তি্ন্তি ঘনা দিবি ॥ কেচিৎ 
পর্ববতসঙ্কাশাঃ  কেচিদগজকুলোপমাঃ | 
কুটাগারনিভাম্চান্যে কেচিন্মীনকুলোদহাঃ 
বহুরূপা ঘোররূপা ঘোরস্বরনিনাদিনঃ ॥ 

তদা। জলধর!ঃ সর্ধ্ে পুরয়ন্তি নভন্তলং 
ততস্তে জলদা ঘোরা বারিণ। ভাক্করাঁ- 

আজাঃ॥ সণ্তধা সংব্তাতআনভ্তমগ্রিহ শম- 

য়ন্তাত ॥& ততন্তে জলদ| বর্ষং বর্ষস্তীহ 

হিযৌঘবহ 1 ুঘোরমশিবৎ সর্বহ নাশ 

যস্তিচ পাবকং ॥ প্রবতেন তদাত্যর্থ- 
অস্তুনা পূর্বযতে কিল অস্ভিস্তেজোইভি- 

ভূতত্াতুদ!রিং প্রবিশ্ৃতাপঃ ॥ নে চাহ 
বর্ঘশতৈঃ পয়োদা জলসন্তবাং | প্লবনন্তো- 

১৩৮ 

ইথ ভুবনং মহাজলপরিভ্রবৈঃ॥ ধারাভিঃ 
পুরযন্তীদং চোদ্যমানাঃ স্বয়নতুব!। উদ্যন্তঃ 

সলিলোটৈশ্চ বেলা ইব নহোদধেঃ ॥ 
সাত্রিদ্বীপা তথা পৃথী জলৈঃ ষংছাদ্যতে 
শনৈহ॥ আদিত্যরশ্মিভিঃ পীতং জলমভ্রেু 
তিষ্ঠতি। পুনঃ পততি তছু্ৌ পূর্বযস্তে 
তেন চার্ণবাঃ ॥ ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলা- 

মতিত্রান্তাস্ত কৃৎস্সশঃ। পর্ববতাম্চ বিলী- 

য়ন্তে মহী চাপ্হু নিমজ্জতি ॥ তন্মিশ্নেকা- 

বে ঘোরে নঞ্টে শ্বাবরজঙ্গনে | যোগ- 
নিদ্রাং সমাশ্থায় শেতে দেবঃ প্রজ!পতিং॥ 

চতুর্ুগনহত্রান্তং কল্পমাহর্মহ্ধয়ঃ। বরাহো 
বর্ততে কল্পে যন্য বিস্তার ঈরিতঃ] অমং- 

খ্যাতাস্তথা কল্পা ব্রহ্গবিফুঃশিবাজ্বকাঃ 
কিতা হি পুরাণেবু ঘুনিভিঃ কালচিত্তকৈং॥ 
সাহিকেঘথ কল্লেযু মাহাত্ব্যমখিলং হরেঃ। 

তামসেষু শিবস্যোজ্হ বাজমেষু প্রজা- 
পতেঃ। সেহেয়ং প্রবর্ততে কল্পে! বাবাহঃ 

সাত্বিকো মতঃ ॥ অন্তে চ সাত্বিকাঃকলী 

মম তেষু. পরি গ্রহঃ । ধ্যানন্তপত্তথ। ভ্তানং 

লব! ভেবেব যোগিনঃ ৪ আরাধা গিরিশং 

যস্তাৎ যাতি তৎ পরমৎ পদ 1 সোহহং 

সত্বৎ সমাধায় মায়ী নায়াময়হ স্বয়ং ॥ 

একার্ণবে জগতভ্যস্থিন্ যোগনিদ্রযৎ ব্রজানি 

তু। মাং পশ্বন্তি নহাত্মানঃ গণ্তৎ কালে 

মহর্যয়ঃ ॥ জ্রনলোকে বর্তমানাস্তপনা 

যোগচচ্ষুষা। অহ পুরাণপুরুযো ভুকুবিত 
প্রভবো বিছুঃ হ সহস্রচরণঃ উমান্ সহ" 

আক্ষঃ মহত্রপাহ | মন্ত্রোহরিত্রাহহণ! 
প্বাবঃ হুশাশ্চ যমিধো হাহহ হ₹ শ্রোক্ষ 
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চজ্রবশ্চৈৰ সোগে! ঘ্ৃতময়োইল্র্যহং | 
সন্বর্ভকে। মহানাত্ম। পবিভ্রং পরমং 
যশঃ॥ বেদবেদ্যঃ প্রত্র্গোপ্তা গোঁপতি- 
ব্রহ্মিণো যুখং 1 অনন্ততস্তারকো যোগী 
গতির্মতিমতাম্বরঃ | . হংসঃ প্রাণোহথ 
কপিলো শিশ্বযুর্তিঃ সনাতনঃ | ক্েত্রজ্ৰঃ 
প্রক্কতিঃ কালো জগদ্বীজমথাযৃতং॥ সাত! 
পিতা মহাদেবো যতো হান্যন্ন বিদ্যতে॥ 
আদিত্যবর্ণো ভুবনদ্য গ্রোণ্ডা নারায়ণ, 
পৃরুষে! যোগমূর্তিঃ | মাং পশ্টন্তি বতষে। 
যোগনিষ্ঠা জ্ঞাতবাত্ানমযৃতত্বৎ ব্রজন্তি ॥%॥ 
প্রাক্কতপ্রলয়বিস্তারো বখা। কৃম্র্ উবাচ। 
অতঃ গরৎ প্রবক্ষ্যামি প্রতিসর্গমনুভূমহ। 
প্রাকৃতৎ প্রসসানেন শুগুধ্বং গদতো মম ॥ 
গতে পরার্দদ্বিতয়ে কালে লোকগ্রকা 
লকঃ। কালাগির্ভম্মসাৎ কর্তং করোতি 
নিখিল মতিৎ ॥ আত্মন্যাত্বানঘাবেশ্য 
তৃত্বা দেবো মহেশ্বরঃ | দহেদশেষং 
ত্রদ্মাগুহ সদেবাস্বরমানুষৎ ॥ তমাবিশ্য 
মহাদেবো ভগবামীললোহিতঃ ! কৰোতি 
তোকমংহাবৎ ভীবণং লোকমাশ্রিতঃ ॥ 
প্রনিশ্য মণ্ডলৎ সৌরৎ কৃছ্বাসৌ বহুধ। 
পুমঃ। নির্দহত্যথিলৎ লোকং সপ্তসপ্ডি- 
স্বরূপধৃব্ ॥ সদগু। সকলং সন্ৎ মন্ত্র 
ঙ্গশিরো, মহৎ । দেবভানাং শরাবেবু 
ক্িপত্যখিলদাহকঃ £ দক্েৰশেষদেহেবু 
দেবা গিরিবন্বাত্রজা। একা সা সাক্ষিণঃ 
শভ্োন্ডিষ্ঠতে বৈদিকী শ্রুতি ॥ শিরঃ 
কপ্ালৈর্দেবানাং উইক্রগ্বরীবণঃ | 
'নদিত্যচজ্ঞাদিগণৈই পুরয়ন্ ব্যোস- 

শগুলং ॥ সহত্রনয়নো দেবঃ সহত্রা্কতি- 

রীশ্বরঃ | সহত্রহস্তচরণঃ সহজ্রার্তির্যহা- 
ভুজঃ॥ দংগ্রাকর/লবদনঃ প্রদীগ্ানল- 

লোচনঃ। ভ্রিশুলী কৃতিবসনো ঘযোগ- 
নৈশ্বরসাস্থিতঃ ॥ পীত্থা তত পরমানন্দৎ 

প্রভৃতমন্বতৎ ম্বকং। করোতি তাণ্ডবং 

দেবীমালোক্য পরনেশ্বরঃ ॥ পীস্থা নৃত্যা- 

স্ৃতৎ দেবী ভর্ভূঃ পরমমঙ্গলা | যোগ 

মাস্ছায় দেবস্ত দেহমায়াতি শুলিনঃ ॥ 

সত্যক্তা তাগুব্রসং স্বেচ্ছয়ৈব পিনাক- 
ধৃক। বাতি স্বভাবং ভগবান দঞ্চ 

ব্রন্মাডমগ্ডলৎ 7 সংস্থিতেথ দেবেষু 

ত্রহ্মবিকুপিনাকিঘু। গুখৈরনেনৈঃ পৃথিবী 
বিলয়ং বাতি বারিযু | স বারিতত্বং 
মগুণং গ্রমতে হব্যবাহনঃ ॥ তৈজমং 
গুণসংযুক্তৎ বায়ো। মত্ঘাঁতি মংক্ষরং | 
আকাশে সগডণো বারুঃ প্রলয়ং যাতি 

মভমাঃ £ ভূত।দে। চ তথাকাশুং লীয়তে 

গুণনহযুতৎ ॥ ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি 
তৈজনে যান্তি সংক্ষয়হ ॥ বৈকারিকে 
দেবগণাঃ প্রলয়ং বান্তি মন্ডমাই | বৈকা 
রিকন্তৈজ্যম্চ ভূভাদিশ্টেতি সতখাঃ ॥ 
ত্রিবিধোহয়সহহ্কারো মহত্তি প্রলং 
অ্রচ্ধেৎ। মহান্তমেভিঃ সহিতৎ ভ্রঙ্গাণ-, 
মন্ধতৌজনং £ অব্যক্ঞৎ জগতে! যোনি 
সংহরেদেকমন্যনরং। এবং সংহৃত্য ভুতানি 
তিহ্থানি চ. নহেখরহ 7 নিযোজয়ত্যথা- 
ন্যোন্যহ প্রধানত পুরুধহ পরহ। প্রধান, 
পুহসোরভয়োরেষ বংহার ঈরিতঃ ৪ 
বহেঙ্বরেচ্হাজনিতো। নুহ বিদ্যতে 
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লষ | গুণসাম্যৎ তদব্যক্তৎ প্রকৃতিঃ 

পরিণীযতে ॥ প্রধানং জগতো যোনির্মায়া- 
তত্বমচেত্নং ॥ কুটন্থন্চিন্ময়ো স্থাত্মা 

কেবলঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ গীয়তে সুনিভিঃ 
সাক্ষী মহানেকঃ পিতাঁমহঃ। এবংসংহীর- 

করণী শক্তির%মাহেশ্বরী গ্রবা ॥ প্রধানাদ্যং 

বিশেষান্তৎ দহেদ্রন্দ্র ইতি শ্রুতিঃ। যোগি- 
নাথ সর্যেষাং জ্ঞানবিন্যস্তচেতসাং | 

আত্যন্তিকপৈব লয়ৎ বিদধাতীহ শঙ্করঃ 
ইতি কৌন্দ্মে ৪২18৩ অধ্যায়ঃ | ক ॥ 

আত্যন্তিকপ্রলয়বিত্তারো বথা। প্রীপরাঁ- 
শর উবাচ । আধ্যাত্িকাদি মৈত্রেয় 

ভ্াত্বা তাগন্রয়ং বুধঃ | উৎপনজ্ঞান- 
বৈরাগ্যঃ প্রাপ্োত্যাত্যন্তিকৎ লয়ং ॥ 
আধ্যাত্িকো। বৈ দ্বিবিধঃ শারীবে! মানস- 
স্তথা! শারীরো বহুভির্ভেদৈর্ভিদ্যতে 
আঁয়তাপ অঃ ॥ শিবোরোগপ্রতিশ্যায- 

ভ্বরশূলভগন্দরৈঃ 1. গুল্মার্শশ্বধুশ্বাস- 
চ্ছর্দযাদিভিবনেকধা ॥ তথাক্ষিরোগাতী- 

আরকুষ্ঠাঙ্গাময়নংজকৈঃ | ভিদ্যতে দেহজ- 
স্তাপো মনন শ্রোতুমহ্দি | কামক্রোধ- 

ভয়দ্বেষলোভমোহবিযাদজ: | শোকানুয়া- 

বমানেধ্যামাহুসধ্যাদিভবন্তথ! ॥ মানসো- 

হপি দ্বিজভ্রেষ্ঠ তাপো ভবতি নৈকধা। 

ইত্যেবমাদিভির্েদৈস্তাপো! স্থাধ্যাত্সিকঃ 

স্থৃতঃ1 হৃগ্রপক্ষিমনুষ্যাদ্যৈহ পিশাচো 
রগরাক্ষসৈঃ | স্রীস্থপাদ্যশ্চ নৃণাং 

-জন্যতে চাধিভৌতিকং [ তো ফ্তবাতবর্ষান্ু- 
বৈদ্যুতাদিসসুন্ভবঃ 1 তাপো দ্বিজবর শ্রেষ্ঠ 

কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ ॥ তদ্স্য ভ্রিবিধ- 

স্তাপি ছুহখজাতিস্য পর্ডিতৈঃ | গর্ভজন্ম- 

জরাদ্েরু স্থানেষু গ্রভবিষ্যতঃ॥ নিরস্তাঁতি- 

শয়াহলীদস্থথভাবৈকলক্ষণা | ভেষজং 

ভগবৎপ্রাপ্ডিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ॥ 
 তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে বত্ুঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈ- 

ঁরৈঃ। তৎপ্রাপ্তিহেতু্রানঞ্চ কর্ম চোক্ং 
মহাদুনে ॥ আগমোথং বিবেকাচ্চ দ্বিধা 

জ্ঞানৎ ,তথোচ্যতে | শব ত্র্গীগমমযহ 

পরং ব্রহ্ম বিবেকজৎ & অন্ধন্তম ইবা- 
জ্ঞানং দীপবচ্চেজ্িযোন্তিবহ | যথ। সুর্য্যৎ 

ভতথা জ্ঞানং যদ্দিগ্র্ধে বিবেকজৎ 1 মনু 

বপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা বম্ুনিসত্তম | 

তদেতচ্ছুয়তামত্র শন্বন্ধে গদতো! মদ ॥ দে 

প্রহ্ধণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ধ পরঞ্চ ঘঙ। 

শব্ব্রহ্গণি নিষ্াাতঃ পবং ত্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ 

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি বাথরধ্রণী 

আগতিঃ | পর ত্ব্দরপরাপ্তিখধেদাদি ময় 
পর] ॥ বভদব্যভ্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যযহ | 

অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্য সংযুত্তৎ ॥ 

বিভুৎ সর্ববগন্তৎ নিত্যৎ ভূতযোনিমকা- 

রণং | ব্যাপ্যব্যাপ্যৎ ঘতঃ সর্ববং তত বৈ 

পশ্যন্তি সুরয়: 7 তদ্ত্রহ্গ তৎ পরং ধাম 

তদ্ধ্যেরং মোক্ষকাজ্জিণাহ। শর্গতবাক্যো- 

দিতৎ সৃগনৎ তদিষেগহ পরমহ পদহ ॥ 

তদের ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপৎ পরযাত্মনঃ | 

বাচকো! ভগবচ্ছক্দণ্ডষ্ঠাদ্যভ্ঞাকষবাত্নঃ ॥ 
বহি 

এবং নিগদিতার্থন্থ সতত্বৎ তস্ত তত্বতঃ। 

. জ্ঞায়তে যেন ডজ্জ্ঞানৎ পরমন্যজামি- 

ময়ংহ অশৃন্দগোচরপ্যাপি তন্ৈব ব্রন্মণো 

দ্বি ॥ পুজায়াহ ভগবচ্ছন্দঃ ক্রিয়তে 



প্রলয়ঃ ও | 

ছোপচারিকঃ ॥ শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে 
পরে ভ্রহ্মণি বর্তৃতে। .ৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ 
সর্ধবকারণকারণে ॥ সর্বাণি তত্র ভূতাঁনি 

বস্তি পরমাত্মনি | ভূতেতু চ স সর্ববাতা 

বাসুদেবস্ততঃ শ্মৃত ॥ খাণ্ডিক্যজনকায়াহ 

পৃষ্টঃ কেশিধ্বলঃ পুরা । নামব্যাখ্যায়ন- 

স্তস্য বাস্ুদেবস্থয তত্বতঃ ॥ ভূতেবু বসতে 
সোহন্তরববসন্ত্যত্র চ তানি যু । ধাত! 

বিধাতা জগতাৎ বাহ্থদেবস্ততঃ গ্রভুঃ ॥ 

স সর্ববভূতপ্রকৃতিবব্বিকার গুণাহশ্চ দোষাং- 

শ্চ মুমে ব্যতীতঃ । অতীতসব্বাবরণা- 

খিলাত্ব। তেনাস্তৃতৎ যদ্থুবনান্তরাণি ॥ 
সমস্তকল্যাণ গুণাত্মকে! হি স্বশক্তিলেশা- 
বৃতভূতসর্গঃ। ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ 
সংসাধিতাঁশেষজগদ্ধিতোহসে। ॥ তেজো- 

বলৈশ্বধ্যমহাম্বিতশ্চ স্থবীর্ধ্যশজ্যাদিগুণৈক- 
রাশিঃ। পরঃ পরাণাৎ সকল। ন যত্র ক্লেশা- 

দয়ঃ সন্তি পবাবরেশে ॥ ষ ঈশ্বরো ব্য্তি- 
সমষ্টিরূপোহব্যক্তত্বরূপঃ প্রকটম্বরূপঃ ॥ 
সর্বেশ্বরঃ নর্ববদৃক্ নর্বববেত্ভ। সমস্তশক্তিঃ 

পরমেশ্ববাখ্যঃ॥ স জ্ঞাযতে যেন তদন্তদে(ষং 

শুদ্ধং পরত নির্দ্রলমেকরূপহ । সংদৃশ্যতে 

চাপ্যবগম্যতে বা তজ্জ্ঞাননভ্ঞানমতো- 

হন্যছুত্তং ॥ ইতি বিষুঃপুরাঁণে ৬ অংশে 
আত্যন্তিকপ্রতিসঞ্চারে! নাম ৫অধ্যাঁয়ঠাঞ্চর 

অপি চ। নাবদ উবাচ। কৃতং ত্রেতা 

দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চভু্ধুগং | দিব্যমেক- 
সুগ্রৎ জেয়ৎ তস্ত যা বৈকসগুতিঃ 0 মন্ব- 

“স্তবজ্ত তজ্জ্ঞেয়ং তে তু যত্র চতুর্দশ । 

সকল্পো নাম বৈ কালস্তদন্তে প্রলয়স্ত 

যঃ॥ সা বরন্ষরাত্রী রাজেন্দ্র বত্র শেতে- 
হম্ুজাসনহ | ব্রয়ে! লোকাস্তদা রাজন্ 

লীয়ন্তে তন্নিমিভতঃ ॥ নৈমিভিকো লয়ো 

নাম দৈনন্দিন ইতীর্ধ্যতে | এবং দিন- 
প্রমাণেন ব্রহ্গণঃ শতবার্ষিকং | আযুঃ 

পূর্ববপরার্দে তু পরার্দে দ্বে প্রকীর্তিতে ॥ 

দ্িপরার্ধে ব্যতীতে ভু ব্রঙ্গণো 'জগদা- 

তবনঃ। তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত প্রলয়ং ঘান্তি 

ভূমিপ ॥ লয়ঃ প্রাকৃতিকো হেষ লীনে 

ব্রহ্মণি ভূপতে ৷ অগণ্ডকোষেহপি সকলঃ 

প্রলয়ং যাতি সর্ধবশঃ॥ পূর্ববরূপস্ত বক্ষ্যামি 
প্রলয়স্যাস্য ভূপতে । শতবর্ধাণি ভূমৌ 
হি পর্জন্যে নৈব বর্ততি ॥ ছুর্ভিক্ষে 
নির্জনে লোকে প্রজা: সর্ববাঃ ক্ষুধা 

দ্িতাঃ। পরস্পরহ ভক্ষ্যমাণ!ঃ ক্য়ং 

যান্যন্তি ভূমিপ ॥ সমুদ্রে চ ধরণ্যাঞ্চ 

বৃক্ষেযু চ লতান্থ চ। দেহে চ যো রসন্তৎ 

হি রবিহ্রতি রশ্মিভিঃ ॥ ততঃ নন্বর্তকো 

নাম ভ্বালামালী হুতাশনঃ | সঙ্কর্ষণমুখোধ 

পঙ্গে। দহত্যনিলসারথিঃ | সর্ব ত্রহ্মাণ্ড- 

ভাগুং বৈ তৎকালক্ষোভগর্জিতঃ | এবং 

দগ্ধং মহারাজ বহ্তযর্কাভ্যাৎ সমভ্ততঃ ॥ 

দগ্ধা গোময়পিগডাভং ত্রহ্গাণ্ত সার- 

বঞ্জিতৎ । প্রচণ্ডপবনো রাজংন্ততো বর্ষ- 
শতহ পুনহ 0 সন্ঘর্তকো নাম মহান 

ব্রহ্মাণুৎ চালয়িষ্যতি। ততো মেঘ! মহা- 

ঘোরা নানাবর্ণ। অনেকশঃ [ শতং বর্ষাণি 

বর্ষন্তি গর্জন্তি চ মহান্বনাঃ |. একোদকহ 
ততো বিশ্বং নিববীর্ঘৎ নির্বিকারকহ £ 
ভূমেরন্ধগুণং রাজন্ এসন্ত্যাপঃ সমস্ততঃ? 



প্রলীন ২৫৮৯ প্রবতন্য 

গুণনাশাৎ দ্বয়ৎ পুরী প্রলয়ং প্রাস্দ্যতে 

তদা 1? তেজন্পাং রসগুণং জগন্ধকহ 

পিবতে বলা । ততঃ প্রলয়মায়ান্তি রাজ- 
ন্নাপোহপি তৎক্ষণাৎ ॥ তেজসম্ভ ততো! 

রূপং রস্গন্ধনমন্বিতৎ | বায়ুহ্রতি 

চগ্াত্সা। তেজঃপ্রলয়সচ্ছতি ॥ আকাশস্ত 

ততে। বায়োঃ স্পর্শ পরগুণৈঃ সহ। 

সমাদত্তে মহারাজ অন্বরেহথ প্রলীয়তে ॥ 

আকাশস্য গুণং শব্ষৎ গুণৈরন্যৈঃ সম- 

ন্বিতৎ! অহন্কারং সমাদত্তে নভন্তম্মিন্ 
প্রলীয়তে ॥ তৈজসেবিক্রিয়াণ্যহদেবা 
বৈকারিকে তথা । অহঙ্ষারে প্রলীয়স্তে 

জগদেতচ্চরাচরং ॥ অহঙ্কারং ভক্ষয়ন্তি 

ততঃ সন্াদয়ে! গুণাঁঃ। গ্রসতে তান্ 

মহারাজ আদ্যা প্রক্ৃতিরচ্ততে॥ ন তপ্যাঃ 

কালদোষেণ পরিণাসে। নরর্ভ | আদ্যন্ত- 

বহিভা সা হি নিত্যৎ কারণমব্যয়ং ॥ 

শক্তির্গবতঃ সা হি তদেকপরম! চ 

স।। ইত্যক্ঞঃ প্রলয়! রাজন্ বিশ্বস্যাস্য 
মহাসভে ॥ যখোঁশপতিত্রসেণাস্য বু 

ক্রমেণ লয়ন্তথ। 7 ইতি পাদ্ছে স্বর্গথণ্ডে 

৩৯ অধ্যায়ঃ 7. 

প্রলাপঃ (পু ) শ্রলপনহ। অমর্থকাক্যং। 

নিশুয়োজনমুন্মত্বাদিবচনহ ॥ ইত্যমর- 

ভরতে ॥ রোগাণাধুপসর্গোহয়ং ॥ 

প্রলাপহা [ন্] (গুহ) কুলখাগ্রনহ। টি 
রজনির্ঘন্টং 1 1 

প্রলীনতা 'স্ত্রো) প্রলয়ঃ ॥ তহ্পধ্যায়ঃ ॥ 

ইন্জিয়দ্বাপঃ ২ চেষ্টানাশঃ ৩ 1. ইতি 
দুল নির্ঘন্টঃ ৪ 

প্রলেহঃ (পু) ব্যগ্জনবিশেষঃ। দম্পোথ্ত 
কোরমা ইত্যাদি পারস্যভাষা । 

পাকিরাজেশ্বরহ ॥ 

প্রবক্তা [খন] (ত্রি) প্রকর্ষেণ বন্তি যঃ| 

বেদাদিবাচকঃ 1 বথা। জাতিঙাত্রোপ- 

জীবী বা কামং শ্যাদ্ত্রাহ্ধণক্রবঃ | ধর্শা- 

প্রবক্তা নৃপতের্ন তু শৃদ্রঃ কদাচন ॥ ইতি 
মানবে ৭ অধ্যায়ঃ ॥ 

শ্রবচনং (ক্লী) বেদঃ| প্রকুউবাক্যং । ইতি 
সেদিনী ॥ 

ইতি 

প্রবচনীয়ঃ (তরি) গ্রবন্ত1। প্রবাচ্যঃ। ইতি 
মেদিনী ॥ 

প্রবণঃ ( পুৎ) চতুষ্পথঃ। ইত্যমরঃ | 
প্রবণঃ (ভরি) ক্রমনিদ্মভূসিঃ। উদবং | 

প্র্থ: | ইতি মেদিনী॥ আয়তঃ। প্রগুণঃ। 

ক্ষণঃ। ইতি বিশ্ব: ॥ পৃতঃ। সি । ইতি 

শব্দবত্বাবলী ॥ অশিক্তঃ 1 ইতি হেম- 

চন্দ্র ॥ ক্ষীণঃ | ইতি ধরণিঃ ॥ 

প্রবতস্যৎ্পতিকা (স্ত্রী) নায়িকাভেদঃ। অনা! 
লক্ষণৎ। বন্যাঃ পতিরহ্রিমক্ষণে দেশ 

স্তরং যাঁদ্যত্যেব সা । অন্যাশ্চেষ্টা কাকু- 
বচনকাতরপ্রেক্ষণগমনবিদ্োপদর্শননির্কে- 

দসন্তাপমম্যোহনিশ্বাসবাষ্পাদয়ঃ মুখ 

শসাৎপতিকা যথা । প্রাণেশ্বরে কিমপি 

জন্নতি নির্গনায় ক্ষামোদরী বদননানময়া 

ঞ্চকার। আলী পুনর্নিতবতনেত্য লতা" 
নিকুপ্রমুন্মহকোকিলকলধ্বনিমাততানঃ ১৪ 
অধ্যা প্রবতস্যৎপতিক! বখ! | গন্থুং প্রিয়ে 

বদতি নিঃশ্বসিতৎ ন দর্যেনাসীম্গ বা নয়ত 

নক্কের্ছলমাবিরাদীহা আঘুর্লিপিৎ পতিত রী 
শে 



হুবরঃ ২৫৭১০ প্রবর্ঃ 

মেণদৃশঃ পরন্ত ভালম্থলীং কিমুকরঃ সদুপা- 

জগা ॥২॥ প্রো গ্রবৎদ্যৎপতিক! 

যথ!। নায়ৎ যুগ্চতি হৃভ্রবামপি তনুত্যাগে 

বিয়োগভ্রস্তেমাহৎ বিহিতাঞ্জলির্ঘছুপতে 

পৃচ্ছামি সত্যৎ বদ। তীন্বুলং কুস্থুনং 

পল্টারযুদকৎ বদদ্ধুভিদীঁয়তে তৎ স্যাদত্র 
পরত্র ঝ কিমু বিষদ্বালাবলীছুঃনহৎ ॥৩া 

পরকীয়! শ্রবৎস্যৎপতিক। বখা। ন্যন্তৎ 

পন্নগুদ্ধি পাদযুগলহ ভক্তির্বিযুক্তা গুরৌ 
ত্যক্ত! নীতিরকারি কিং ন ভবতো। হেতো- 

র্যা দুক্ধতং । অঙ্গানাৎ শতঘাতনা নয়- 
নয়োঃ কোপক্রমে। রৌব্রবঃ কুস্তীপাক- 
পরাভবশ্চ মনসো! বুক্তং স্য়ি প্রস্থিতে 181 

সামান্যপ্রবস্যৎপতিক যথ! | মুদ্রাং 

গ্রদেহি বলয়ায় ভবছিযোগমাপাদ্য যাদ্যতি 

বহিং সহসা যদেতৎ ৷ ইথং নিগদ্য 
বিগলনয়নাদ্বুধার। বারাঙ্গনা শ্রিষফতমং 

করযৌরবভাঁর ॥ ৫ ॥ ইতি রূসমঞ্জারী ॥ 

প্রবযণৎ (ক্রী ) প্রতোদঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 
প্রবাহ [স্] (গুহ) বৃদ্ধঃ। ইত্যমরঃ | 

প্রবরহ (জী) অগুরু। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

গোত্রৎ। শর্তে ভ্রি। ইতি যেদিনী ॥ 

প্রবরঃ (পুং) সন্ততিঃ। ইতি দেদিনী ? গোত্র- 
প্রবর্তকঘুনিব্যাবর্তকে! সুনিগণহ 1 তথা চ 

যমদগ্রিগোন্রস্া প্রবরাঃ যমদগ্নেটীর্বা- 

বশিষ্ঠাঃ । ভরদ্বীজগোত্র্ত ভরদ্বাজর্গিরস- 

বাহস্পভ্যহি ॥ বিশ্বামিত্রগোত্রহ্ বিশ্বাদিত্র 

মবীচিকৌধিকাঃ 1 অভ্রিগোত্রস্থ অত্যা 

ভেয়শাভাতপাহ । গোতসগোতক্ত গো 

বশিষ্ভবাহস্পত্যাঃ। বশিঠগোত্রস্ত বশি্ঠত। 

কেযাফিৎু বশিষ্ঠাত্রিসান্কতয়ঃ | কাশ্যপ- 

গোল্রন্ত কাশ্যপাপ্নারনৈঞ্রবাঃ | অগস্ত্য- 

গোল্রস্ত অগত্তিদবীচিজৈমিনয়ঃ| সৌকা- 

লিনগোত্রস্ত সৌকালিনাঙ্িরস্বাহষ্পত্যা- 

প্নারনৈপ্রবাঃ। মৌদগল্যগোত্রস্য উ্ব্- 

চ্যবনভার্গবজাদপ্ল্যাপুবতঃ 1 পরাশর- 

গোত্রস্য পরাশরশক্তিবশিষ্ঠ।ঃ| বৃহস্পতি- 

গোত্রস্য বৃহস্পতিকপিলপার্ববণাঃ! কাঁঞ্চন- 
গোত্রস্য অশ্ব্থদেবলদেবরাজাঃ | বিধুঃ- 

গোত্রস্য বিষুবৃদ্ধিকৌরবাঃ। কৌশিক" 
গোত্রস্য কৌশিকাত্রিজমদগ্নয়ঃ। কাত্যায়ন- 
গোত্রস্য অত্রিভ্গুবশিষ্ঠাঃ | আত্রের- 
গোত্রস্য আত্রেয়শাতাতপমাংখ্যাঃ। বান 

গোত্রস্য কাম্নাশ্থদেবলাঃ ॥ কৃঝ্গাত্রেয- 

গোত্রপ্য কৃষ্ণাত্রেয়াভ্রেয়াবাসাঃ। সাঙ্কাতি- 

খোত্রস্য অব্যাহারাত্রিসাস্তয়:। কৌগিল্য- 

গোত্রস্য কৌগিল্যন্তিমিককৌতসাঃ ॥ 
গর্গগোত্রস্য গার্থাকৌন্তভমাগুব্যাঃ ।আছি- 
রসগোত্রস্য আদিরসবশিষ্ঠবার্ল্পত্যাঃ | 

অনারুকাক্ষগোত্রস্য গার্গযগৌতমবশিষ্ঠাঃ। 
অব্যগোত্রস্য ব্যবলিারস্বতাঃ। জৈমিনি 

গোত্রন্য জৈমিন্যুতথ্যপাস্থতয়ঃ | বুদ্ধি 

গোত্রস্য কুকুহৃদ্ধািরোবাহস্পত্যাঃ 1 

শাঙিল্যগোত্রস্য শাশ্ডিল্যাদিতদেবল!ঃ ॥ 

বাৎস্যগোত্রসাবর্ণগ্রোত্রযোঃ  উর্বাচ্যবন- 

ভার্থবজানদগ্যাপুবতঃ ॥ 'আলন্ব্যায়নগোত্রা 

স্য আলম্বযায়নশালহায়নশাকটারনাঃ | 

বৈষ্যাস্রপদ্যগোত্রস্য বাতি 1 গত 

কৌশিকগোপ্রখ্য  কুশিককৌশিকঘভ 
কোশিকাঃ | রকবাফিত সশিশশীশিক 



পরবর্তি ২৫৯৯ প্রেবাঁচ 
লু লশ্টী্ীলঁঁ্ীঁঁপ্  উঁা জুল 

বন্ধুলাঃ। শিগোত্রস্য 'শৃভিপরাশর- 

বশিষ্ঠাঃ। কামীয়নগোত্রস্য কামায়নালি- 
বসবার্হল্পত্য ভরদাজাভরমীটাঃ॥ বাঁহকি- 

গোত্রদ্য অক্ষোভ্যানস্তবান্ুকয়ঃ। গৌতিম- 
গোত্রন্য গৌঁতমান্দারাদিরসবাহম্পত্য- 
নৈপ্রবাঁঃ | কেধাঞ্চিৎ গেঁতযাঙ্গির সা- 
বাসাঃ। শুনকগোত্রদ্য শুনকশোৌনক- 
গৃসমদাং। সৌপায়নগোত্রস্য প্রবর্ীঃ 
শর্ববচ্যবনভার্গবজামদগ্যাগুবতঃ | ইতি 

ধনগ্জয়কৃতধর্মপ্রদীপে গোত্রপ্রবরবিবেকঃ 1 

প্রবর্গঃ ( পুং) হোমাগিঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
প্রবর্তকঃ (তরি) প্রবর্তনকারী। প্ররৃত্ভিজনকঃ। 

থ|। প্রবর্তকং বাঁক্যসুবাচ চোদমাং নিব- 

তঁকৎ নৈবমুবাঁচ ভাষ্যরুৎ। ততশ্চ বিদ্যো 

নহি চোদনাত্তি সা প্রবর্তিকা যা ন ভবে- 

দিতি স্থিতিঃ ॥ ইতি সংক্ষেপশারীরকং ॥ 
প্রবর্তনহ (ক্লী) প্রনৃত্বিঃ ৷ যথা । তেহন্ৈ- 

র্বান্তৎ সমশ্বস্তি পরোৎসর্গকচ ভুগ্ততে ! 

ইতরার্৫ঘগ্রহে যেষাঁং কবীনাং স্যাৎ বব 

ভঁনৎ ॥ ইতি কাব্যপ্রকাশঃ । আরম্তত | 

য্থ। | ম্বৃতে তু স্বামিনি পুনস্তদ্ধংশ্যে বাপি 
- মানবে । রাজানমামন্ত্্য ততঃ কুধ্যাৎ 

নেতুণ্রবর্তনং [ ইতি মিতাক্ষরা ॥ 

শ্রবর্তনা (স্ত্রী ) প্রবৃভিপ্রেবণৃং। যথা । অথবা 
ভবতঃ প্রবর্তনা ন কখৎ পিইনিয়ং 

পিনছ্টি নন স্বত এব সতাৎ পরার্থতা 

॥.. গ্রহণানাং হি যথা বথার্ঘতা ॥ ইতি 

নৈষধহ ॥ 

-শ্রথরিতঃ (ভ্রি) জীতঃ ৮যথা॥ রূপং তদো- 
জন্থি তদেব বীধ্যৎ তথৈব নৈনর্সিকঘুন্নত- 

তং! নকাঁরণাৎ স্বাৎ্বিভিদে কুমাঁরঃ 
প্রবর্তিতো,দীপ ইব প্রদীপাৎ॥ ইতি রঘু- 
বংশে £ অর্গঃ] 

পরধর্ধনৎ (রী) বিবর্দনং। প্রপূর্বৰৃধখাঁতো- 
ভাবে অনট্ | কর্তরি অনপ্রত্যয়ে ত্রি 

প্রবলাকী (পুং) ভূজঙ্গঃ | চিত্রমেখলকঃ। 

ইতি বিশ্বঃ ॥ 

প্রবর্হঃ (তরি) প্রধানং। 
মরঃ॥ 

প্রবহঃ ( পুং ) গৃহনগরাদের্ধবহির্গমনং | ইত্য- 
মরঃ॥ বাযুঃ। ইতি হেসচন্্ঃ॥ সপ্তবান্ত- 

গতদ্বিতীয়বায়ুঃ। অ তু আঁবহবায়োর্দ- 
স্থিতঃ। ইতি দিদ্ধাস্তশিরোমণিঃ ॥ যস্মা- 

জ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ। 

অন্য টীকা । যন্মাজ্ঞ্যোতীহষি প্রকর্ষেণ 

বহুতি তেন স বাধুঃ প্রবহঃ স্থৃতঃ প্রধহ- 

স্যৈব ভেদাঁঃ. সর্ষে বায়ুক্কম্ধাঃ। ইতি 

বিষুঃপুরাণে ২ অংশে ১২ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রবহণৎ ( লী) কণীরথঃ ্রীরহনাধযুপরি 

বিাহিতিনযারারযাররিনির 1 ইত্য- 
মরভরতো। ॥ 

প্রবহিলঃ [স্ত্রী ) প্রবহিলকা। ইত 

ভরতঃ ॥ 

প্রবহিলকা (ভ্্রী) প্রহেলিকা | ইত্যমনরঃ ॥ 
প্রবহলী (স্ত্রী) প্রবহিলিক!1 ইতি ভরতঃ ॥ 
প্রবাক্[ চ] (তরি) বাচো যুভিপটুঃ 1 যথ]। 

বাছে যুক্তিপটুর্ববাভী বছোজ্ঞঃ প্রবচাঃ 

প্রবাক্ ৷ ইতি জটাধরঃ ॥ প্রকৃউবাক্যক্ষ 1 

প্রবাচকঃ তি) প্রকষ্টব্ত।। প্রপূর্ববচধাতোঃ 
কর্তরি তৃণৃগ্রত্যয়ঃ ॥ 

শ্রেষ্ঠঃ ৷ ইত্য- 

যমরটাকাঁাং 
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রত তরী) তন্্রশলাকা । মাকু ইতি 
প্রবানী ) ভাষা। ইতি নিশ্রবাঁণিশবটাকায়াং 

ভরতঃ ॥ 

প্রবাদঃ ( পুং ) পরস্পরবাক্যংৎ। যথা । ই, 

প্রবাদ যুধি সংপ্রহারং প্রচত্রতু রাম- 

নিশাবিহারৌ ॥ তৃায় মতা রবুননানো- 
হথ বাঁণেন রক্ষঃ গধনামিরান্থুৎ ॥ ইতি 

ভণ্তিঃ ॥ জনরবহ1 যর্থা | প্রেয়াহস্তে 
হহ্ং ত্বমপি চ যম প্রের়মীতি প্রবাদ- 

সৎ মে প্রাণা অহ্মপি তবান্্ীতি হস্ত 

প্রলাপঃ । ত্বৎ মে তেহস্তামহমপি চ 

- যত্তচ্চ নো সাঁধু রাধে ব্যাহারে নৌ নহি 

-সমুচিতো যুক্সদন্মংপ্রয়োগঃ ॥ ইত্যলঙ্কার 
কৌন্তভঃ ॥ 

প্রবারং (পুং) প্রবরঃ। বন্্রৎ। প্রপূর্বরৃধাতো- 

ধর্। ইতি সংক্ষিপ্তপারব্যাকরণং ॥ 
প্রবারণং (রী) কামাদানং।ইতামরং ॥ কামাশ্তয 

কমনীয়স্ত বন্তুনে! বরক্ত্রীরত্রাদিনে। দানং। 

কাম্যেন কামনয়। ব। দানং প্রবারণমুচ্যতে। 
কাম্যশন্দোহত্র ভগ্ধেণে(ভযার্থ: | প্রক- 
ধেণ বার্ধাতে সংগৃহতে প্রবারণং তচ্চ 

অহাদানত 1 প্রবারণহ মহাদানসিতি 

ভ্রিকাগডশেদঃ | ইতি শুষ্টাকায়াঁং ভর-তঃ ॥ 

নিষেধঃ | ইতি মেদিনী॥ 

প্রবাসঃ (পুহ) বিদেশস্থিতিঃ। যথ। | কর্ণে 
জপৈরাহিতরাজ্যলোন। স্রণেন নাভ! 
রিকৃতিং ল্ঘিল্গ। 1 রানপ্রনাসে ব্যয় 

ঘদোষহ জনাপবাদহ সননেহ্হবহ্যং £ 
ইতি ভর ॥ ৯৫ ছাদশবর্যাশ্রুতবার্ভাক- 

প্রোধিত্য . ততপ্রবাসাদ/দিলে--ওিং 

কর্তব্যৎ | যথা | প্রবাসবাররে জ্ঞেযং 
তন্মাসেন্দু্ষয়েখবা | ইতি মিতাক্ষরা ক] 
প্রবাসাগতেন গুর্ববাদ্যভিবাদনং কর্তব্যং। 
যথা | বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণধন্বহথশভি- 

. বাদনং। গুরুদাকেকু বুবরবাত শতাং ধর্ম 

 অনুম্মরন্ ॥ মাতৃম্বঘ। মাতুলানী শবশরশ্চাথ 
পিডুঃ স্বনা। প্রপুজ্য! গুরুপত্বীব সমাস্তা 
গুরুভার্ধ্যয়া ॥  ভ্রাতৃভার্য্যোপমধগ্রাহ্থা 

সবর্ণাহন্যহন্যপি। বিপ্রোষ্য ভূপ সংগ্রাহা 
জ্ঞাতিসম্বদ্ষিযোধিতঃ ॥ পিতুর্ভগ্রিন্যাং 
মাতৃশ্চ জ্যায়ন্তাঞচ স্বমর্ধ্যপি। মাভৃবদ্রৃততি- 
মাতিষ্ঠেন্মাতা তাঁত্যে। গরীয়মী ॥ ইতি 
কৌর্দে উপবিভাগে ১৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রবাঁদনত (লী) বধঃ। ইত্যমরঃ ॥ প্রবামন!। 
যথ।। সীতা প্রবাবনপটোঃ করুণ! কুতত্তে । 

ইত্থযত্তরবীরচরিত্রং ॥ 

প্রঝশী (ত্রি) প্রবাসবিশিউঃ। প্রোধিতঃ। 
বিদেশঙ্থঃ | যথ।। অধ্বনীনোহ্ধবগো" 

হধ্ন্যঃ পাস্থঃ পথিকদেশিকৌ । প্রবাসী 

তদণণে। হারিঃ পাখেয়ৎ সন্থলহ সগে ॥ 
ইতি হেমচন্দ্রং 

প্রবাহ (গুহ) প্রন্ভিঃ1 জলঙ্রেতঃ। ইতি 
সেদিনী ॥ ব্যবহার: | ইতি বিগ্রঃ | প্রক্ক 

কটাঙ্বঃ। ইনি নালাথরহমালা 
প্রবাহকঃ (পুং) বাস: ইতি শব্দমাল! £ 

প্রকন্টবহনকর্তরি তরি ॥ 
পরবহিকা ( স্ী ) গ্রহদরস্ক | ইত্যমরঃ ৪ 

অন্ত নিদানং গ্রহণীশন্দে দেন্টন্যং 

অস্যাঃ স্বরূপনাহ চরকঃ | অগাধিষ্াল- 
নন্য প্রহ্ণাদ্গরহন্র মহা | অপকহ ধারয়েহ 
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_ তত্র পক্ষং ত্যজতি ব্প্যধঃ ॥ সত্গতো- 

হপি। ষষ্তী পিভধরা' নাম যা কলা পরি- 
কীর্ডিতা। আসপকাশয়ান্ত-্থা গ্রহমী সাভি- 
ধীয়তে ॥ গ্রহণ্যা বলমগ্সিহি স চাপি 

গ্রহণীত্িতঃ। তস্মাদণৌ প্রছুষ্টে ভুগ্রহ- 
গ্যপি বিদুষ্যতি ॥ তন্মাঁৎ কার্যযঃসপরী- 
হারে হতীসারে বিরিক্তবৎ ॥ * ॥ শতী- 

সাবে ভ্রবধাতুপ্রবৃভিঃ গ্রহণ্যাত্ত বদ্ধ- 

্যাপি অলদ্য প্রবৃভিরিতি তয়োঁ 

ভেদঃ 1 % ॥ গ্রহণীরোগস্য ভেদং সংশ্রহ- 

গ্রহণীরোগমাহ | দ্রবং ঘনং সিতং 
_ ন্লিখৎ সকটাবেদন শকৃৎ। আমং বহু- 
সপৈচ্ছিল্যৎ দশব্দং মন্দবেদনং ॥ পক্ষা- 
ম্মাঁনাদ্দশাহাঘ। নিত্যঞ্চাপি বিধুঞ্চতি | 

অন্ত্কৃজনমালস্যং দৌর্ধবল্যং সদনং 
ভবেৎ ॥ দিবা প্রকোপো! ভবতি রাত্রো 

শাস্তিগ্চ গচ্ছতি। ছুর্বিজেন্! ভূর্নিবারা 
চিরকালানুবদ্ধিনী 0 সা! ভবেদাসবাতেন 
বংশ্রহসংগ্রহণী মতা রক্ষা অথ ঘটীযন্ত্াখ্যং 

ুহণীরোগভেদগাহ। প্রসুপ্ডিঃ পার্খয়োঃ 
শুলৎ ভথ। জলঘটাধ্বনিং। তং বদক্তি 

ঘটাবন্ত্রমমাধ্যং গ্রহণ্ীগদং ॥ ₹ ৪ অথ 
গ্রহণীরোগস্যারিউমাহ । ঘৈর্লক্ষগৈহ 

নিধ্যতি নাতিসারন্তৈঃ স্যায় সাধ্যো শ্রহণী- 

গুদোহপি 1 বৃদ্ধহ্থ জায়েত বদ! গদোহয়ং 
দেহং, তদা, তস্থ বিনাশস্থচ্ছেহ 85 ॥ অথ 

আমানত গ্রহ্ীরোগস্ চিকিৎসানাহ। শুহম- 

নাশ্রিহহ রোগনজীর্বহূপাচরেহ। ললবনৈ- 
- গ্রীপনায়ৈশ্চ অন্দাতীমারজেষলৈঃ দোষ 

সাত নিরাসক্ত বিহ্যান্ত্রাতিন্রুহহ 1 

৯৪৩ 

অতীবাবোক্তবিধিনা তস্যাঘঞ্চ বিপাঁ- 

চয়েহ ॥ পেয়াদি পটু লঘুন্নং পঞ্চকোলা- 
দিভিধূতৎ | দীপনানি চ তক্রপ্চ গ্রহণ্যাৎ 

বোজয়েন্িষক্ ॥ কপিখবিন্বচাঙ্গেরী তত্র- 

দাড়িমবাঁধিতা 1 ববাঁগৃঃ পাঁচয়ত্যামৎ 
শকৃৎৎ সন্বর্তরত্যপি 1 সন্বর্তযতি ঘনী- 

করোতি ॥ কু ॥ অথ খড়্রুষঃ 1 মুদগবুষ্ধৎ 

রং তত্র ধাগ্কজীরকনংসুতং | নৈন্ধ- 
বেনান্বিতৎ দদ্যাৎ খড়্যুবমিতি কীর্তিতং 1 
রসৎ লঘুগ্রাহিকমাংসন্ভবহ ॥ *॥ কর্ধৎ 

গন্ধকমর্দপাবদঘুভে কুরধযাচ্ছুতাৎ কজ্জলীং 

ত্ক্ষং ত্যবণতশ্চ পঞ্চলবণহ সার্থগঃ 

কর্ষং পুথকৃ। ভুষ্টং হিহ্কু চ শীরকম্য়" 
যুতং সর্ববাদ্ধভাগান্বিতৎ খাদেটঙ্কমিতং 
প্রবৃতিগদবাংস্তক্রম্ত বিন্বেন চ. লঘু: 
নায়িকাহুর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ক ॥ ইতি লঘুলঈ- 

চর্ণৎ 7 * € ভ্রিকই্ ভ্রিফল। চৈব বিড়ঙ্গৎ 
জীরকদ্বয়ং। ভল্লাতকং যবানী চ হিহ্থ- 

লবগপঞ্চকং হ গৃহধুদে। বচা বুষ্ঠং রনে! 
গ্রহ্থকমভ্রকৎ। ক্ষারত্রয়াজযোদে চ চিত্রকৎ 

গজপিগ্রলী ॥ দুস্ত! সোচরসং পাঠা লবঙগৎ 

জাতিপত্রকং ॥ নমভাগরুত্ফেষোহ চূর্ণৎ 

শ্লক্ষৎ বিনির্শিতৎ ॥ শক্রাশনস্ চর্ণন্ত 

চ্ণতুল্যং প্রদাপয়েশ | মন্দাগিকাম- 

দুর্মস্লীহপাতুরুচিববান্ঃ বিউন্তহ গং 
গ্রহং শূলং হন্যান্গানাতিনারজিৎ | আন- 

বাতাপহৎ বলাৎ সুতিকাদোষনাশনহ £ 

বর্দয়েন্াযমন্রক শ্বানহ পিশিতঙোজনহ | 

পথ্য কাগ্রিকনতাপি দধি তত্রমধাপি বা 

বৃহরাঈচ্শমিদং লাই লাফিতহুত্রসহ ॥ 
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ইতি বৃহল্লাঈূর্ণৎ। বৃহহ্ধা়িকা চুর্ণমিতি 
প্রসিদ্ধং ॥ %॥ জাতীফললবক্গৈলাপত্র- 

দ্ব্বাগকেশরৈঃ। কর্পুরচন্দনতিলত্বকৃষ্ষীরী: 
তগরামলৈঃ ॥ তাঁলীশপিপ্নলী পথ্যান্কুল- 

জীরকচিত্রকৈঃ1 শুষ্ঠীবিড়ঙ্গমরিচৈঃ সম- 

ভাগবিচূর্ণিতৈঃ | যাবস্ত্েতানি সর্ব্বাণি' 
দদ্যান্তঙ্গাঞ্চ তাবতীং | বর্বচূর্ণসমানাংশ! 

প্রদেয়! শুভ্রশর্কব1 ॥ কর্ধমাত্রমিদং খাদে- 
মধুন। প্লাবিতং জনঃ | নাশয়েদৃখ্রহণীং 

কান ক্ষয় শ্বাসমরোচকখ ॥ জাতী- 

ফলাদিচুর্ণং ॥ *॥ চিত্রকৎ পিপ্ললীমূলং 
ক্ষার লবণপঞ্চকং। ব্যোষৎ হিসুজমোদা- 
ঞ চব্যখৈকত্র চুর্ণয়েৎ॥ বটিকা মাতু- 
লুম্ত রসৈর্বব। দাঁড়িনন্ত ব। কৃত বিপা- 
চয়ত্যা্ৎ প্রদীপয়তি চানলং ॥ ক্ষারো৷ 

সর্জিক! যবক্ষারশ্চ | লবণপঞ্চকমিতি। 

মৈদ্ধবহ রুচকঞ্চেব বিড়ৎ সামুদ্রকং গড়- 

মিতি। ব্যোষং গুঠীপিপ্ললীমরিচানি । 

অনদমোদাত্র ববানিকা | গাতুলুগৎ বীজ- 

পৃরকৎ 1 চিন্রকাদিবটিকা ॥ % | গ্রীফল- 

শলাটুকক্কো নাগরচূর্ণেন সিশ্রিতঃ স- 
গুড়ত। এ্রহনীগদসভ্যুত্রৎ ভজন 
জযতি ॥ গ্ীফলশলাটুঃ বিদ্বস্তামং ফলং। 

গুড়স্ান্র ভাখছয়ং। টার £ক 

চতুষ্পলং সৃধাকাশুই ভ্রিপলং লবগত্রয়ং। 

বার্ভাকোঃ কুড়বঞ্চার্কমূলাদ্িলে তথা- 

নলাৎ ॥ দগ্চু। ভ্রবেণ বার্ভাকোর্তডিকা 

ভোজনোত্তরৎ । ভুক্তা ভুক্তৎ পচত্যাশু 

নাশয়েদ্গ্ুহনঈগদং ৮ কানং শ্বাস তথ 

শাখসি বিসুচীক্চ হদাবসং ॥ বার্ভাহু 

গুটিকা॥ ০ 
ৃক্ষাচূর্ণিতৎ। মধুনা চ সমালীঢং গ্রহ 
অর্বজাৎ ত্যজেৎ 1 ফোনঃ? 

সুস্তকাদিচুর্ণৎ | 7 শ্বেতো বা! বদি ব। 
রজ্তঃ স্পকো শ্রহণীগদঃ । ওড়েনাধিক" 

,ন্র্জেন ভক্ষিতেনাশু নশ্যতি ॥ এর্জঃ 

রালঃ। সর্জরসচুর্ণৎ ॥ %॥ বিন্বার্বশক্র- 

যববাঁলকমোঁচসিদ্বমাজং পয়ঃ পিবতি 

যো দিবসত্রয়েণ। সোহতিগ্রবৃদ্ধচিরজ- 

গুহণীবিকারং সাম সশোণিতমাধ্য- 

মপি ক্ষিণোতি ॥ যোচো মোচরসঃ1 

ক্ষিণেতি হস্তি ॥% প্রস্থত্রয়ে ত্বামলকী- 
রসস্ত শুদ্বন্ত দত্বার্্তুলাং গুড়ন্ত। চূ্ী- 

তগ্রস্থিকজীরচব্যব্যোধেভকৃধগহবুষা- 
জমোদৈহ ॥ বিড়ঙ্গসিদুত্রিফলাযবাদী- 
পাঠাগ্রিধান্যৈশ্চ পলগ্রযাণৈঃ। দা ভরি 
চ্র্ণপলানি চাঞ্টাবকৌ চ তৈলন্য পচেদৃ- 
বথাবহ ॥ তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং 

যথেক্টচেন্ত্রিুগ ছিযুত্তৎ | অনেন শর্কো 
গুরহ্ণীবিকারাঃ সম্বাবকানস্বরভেদশোথাঃ॥ 

শ্ন্যন্তি চায়ং চিরমস্তরগ্রেহতন্থা পুংব্্য , 

চ হুদ্ধিহেতুঃ । ভ্্রীণান্ত বদ্ধ্যানয়নাশনং 

স্তাৎ কল্যাণকো নান গুড়ঃ প্রমিদ্ধঃ 1 

তৈলে মনাক্ তিৰদ্ভষ্টু! হিহগন্ধি পলৎ 
পলহ। সিদ্ধে নিধেয়মহ্ৈব গুড়ে কল্যাণ 

পৃর্বাকে ₹ কল্যাণকগুড়ঃ 7 ॥ পিপ্পলী 

পিগ্রলীনূলহ চিত্রকৎ গজপিগ্ললী | ধা 
কঞ্চ বিড়ঙ্গানি যবানা মরিচানি চ ৪ 

ভিলা চঢভিগোদ। চ নলিনী জারকন্তখ!॥ 
বৈহ্কবহ রৌদক্চপি সামুদ্রহ কুচকহ 



প্রবাহ হ৫৯৫ - প্রবিশ্নে 

“বিড়ৎ ॥ আরধশ্চ তুক্পত্রৎ নুশ্মৈলা 

চোপকুঞ্চিকা। শুগ্রীশক্রববাশ্চৈব প্রত্যেক 

কর্ষপম্সিহ্া॥ স্বদ্ীকায়াঃ পনান্যত্র 
. চত্ারি কথিতানি হি। ত্রিনৃভায়াঃ গলা- 

ন্যঞচে। গুড়স্তাদ্ধিভুল। তথ! ॥ তিলতৈল- 
পলান্যক্টা বামলক্যা, রসম্য ভু। প্রস্থ- 
ভ্রয়মিদৎ শরৎ শনৈর্ৃদগিনা পচে 

উডুম্বরং চাঁমলকং বাদরং বা যথা ফলহ। 

তাবন্মাত্রমিদং খাদেন্তক্ষয়েছ্বা যথানলং ॥ 

নিখিলান্ গ্রহণীরোগান্ প্রমেহাংশ্চৈৰ 

বিংশতিহ । উরোঘতং প্রতিশ্যায়ং 
দৌর্বল্যৎ বহিসংক্ষয়ং ॥ জুরানিপি হরে 
সর্বান্ বুর্যাৎ কান্তি নভিৎ স্বরহ | 
পিছুপাঠান্বয়াদ্্তি রক্তপিত্ডঞ্ বিভূগ্রাহং ॥ 

ধাহুঙ্সীণো বয়ং্ীণই ভীরু ক্ষীণ: ক্ষয়, 
চবঃ। ভেভ্যে। ছিতশ্চ বন্ধ্যায়ৈ মহা- 
কল্যাণকে! গুড়ঃ॥ মহাকল্য।ণকগুড়ঃঘ] 

কুক্স(গানাং স্ৃপকানাং শিশ্নালাং লিছুল- 

তুচাং। সর্পি:প্রন্ছে পলশতৎ তাত্রপাত্রে 

শনৈঃ পচে পিগ্ললী পিগ্ললীমুলং চিত্রক 
শজপিপ্ললী । ধান্যকানি বিড়ঙগানি নাগরং 

মরিচানি চ £ ভিফল! চাদমোদা চ 

কলিঙ্কাজাজিমৈহ্ষবহ ॥ একৈকম্ত পল- 

কৈকং ত্িব্রভোহফৌ। পলানি চ | তৈলস্থয 

চ পলান্যঞ্টৌ। গুড়ীহ পঞ্চাশদেব ভূ 
'আমলক্যা রসম্যাত প্রহ্থত্রয়ম্দীরিতহ। 

তাবৎ পাকহ প্রকুক্বীত গরছনা বহিনা 
ভিষতু, ॥ যাবদ্বব্বীপ্রলেপঃ আ্যাকদৈন- 
নবস্ারয়েহ। উদুদ্ঘরঞগাসলকছ বাদরহ 

বা যথা কলহ £ ভাবম্ীনিদৎ খাছেছ্, 

ভক্ষয়েঘা বথানলৎ | অনেনৈব বিধানেন 
প্রযুক্তশ্চ দিনে দিনে ॥ নিহস্তি গ্রহী- 

রোগান্ কুষ্ঠান্য্শোভগন্দরান্! ভুরমানাহ- 
হন্োগগুল্সোদরবিদুচিকাঃ ॥ কাদলাৎ 

পাণুরোগঞ্চ প্রমেহাংশ্চৈব বিহশভিং | 

বাতশোশিতবীসর্পদদ্র্বহ্নহলীমকান্ ॥ 

বাতপিতকফান্ সর্ধধান্ দুষ্টান্ শুদ্ধান্ 

সমাচরেৎ ! ব্যাধিক্ষীণ! বয়ঃঙ্ষীণাঃ স্ত্রী 
ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ? তেভ্যো হিতে! 

গুড়োহয়ং স্যাদবন্ধ্যানামপি পুক্রদঃ। বৃষ্যো 

বল্যে! বৃংহণশ্চ "বয়সঃ স্থাপনঃ পরঃ ॥ 

কুপ্ধাগুকল্যাণকগুড়ঃ ॥ % [ অতীনারাধি- 
কারলিখিতৎ বিল্বতৈলঞ্চাত্র হিতং | 
ইতি ভাবপ্রকাশে গ্রহণীরোগাধিকারঃ ॥ 

প্রবাহী (ভ্ত্রী) বাঁলুকা । ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ | 
প্রবাহঃ (পুং ) কুর্পন্যাধোভাগঃ। ঘখা। মুখহ 

বাহুপ্রবাহ চ মনঃ সর্্েজ্দ্িয়াণি চ | 

রক্ষত্বব্যাহতৈতবর্ধ্যস্তব নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ 

ইতি বিক্ুপুবাণে ৫ অংশে ৫ অধ্যায়ঃ ॥ 
প্রবাহুকমূ ব্য সমানকালে। উর্ঘার্ধে। প্রবা- 

হিকেতি পাঠান্তরং । ইতি কৌমুদীনিকা 

তন্ববৌধিনী এ 

প্রবিখ্যাতিঃ (ভ্্রী) অতিপ্রদিদ্ধিঃ ॥ তত" 

পর্যায়ঃ । বিশ্রাবঃ ২1 ইতর ও 

প্রবিদারণং (কী) হুন্ধং । ইত্যনরহ ঘ অব 

দারণুহ । ইতি সেদিনী ॥ আকীহি 1 
ইতি শব্দরহ্রাবলা ও 

প্রবিরঃ (পুহ) পীতকাষ্ঠহ। ইতি শব্দচন্ড্রিকার 

প্রবিশ্লেহঃ (পুহ ) শ্রহৃষটিবিজেষ 8 তা 

পর্যযায়ং! বিধুরহখা ইত্যমরঃ £ বিকলহ ৪ 



বিকলে ত্রিষ্িতি ভরতধতত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

প্রবিষ! (ন্ত্রী) অতিবিষ| ৷ ইত্যমরঃ ॥ 

প্রবি্টঃ (ত্রি) প্রবেশবিশিকউঃ। যথ!। 

তৎ প্রবিউৎ বৃতমাততাঁয়িভির্টৈরনেকৈ- 

রধলোক্য মাধবঃ । ইতি শ্রীভাগবতে 

বাণযুদ্ধে ৬২ অধ্যায়ঃ ॥ 

গুবীণঃ (ত্র) প্রকৃব্টৎ বেত বঃ। তৎপর্ধযায়ত । 

নিপুর্ণঃ ২ অভিজ্ঞঃ৩ বিজ্ঞ ৪ লিষ্তাতঠ ৫ 

শিক্ষিতঃ ৬ বৈজ্ঞানিক ৭ কৃতযুখঃ ৮ 

কৃতী ৯ কুশলঃ ১০। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রবীরঃ (পু) স্থভটঃ। উত্তমে ব্রি। ইতি 

ধরণিং ॥ 

প্রবৃত্তঃ (তরি) প্রবৃতিবিশিষ্টঃ। বথ!। প্রবৃত্ত 

এব স্ব়মুজ্ঝিতশ্রযঃ ক্রমেণ পেস্টুং 
ভূবনদ্বিষীমপি | তথাপি বাচালতয়। 

যুনক্তি মা মিথন্তদ। ভাঁষলোলুপহ 

মন্ঃ ॥ ইতি মাঘপ্রথমসর্গহ ॥ আরম্তঃ। 
বথ।। প্রবুতসন্থা কুর্ধযাৎ যদি মোহাঁৎ 

কথঞ্চন। যতভ্তদন্যথ| ভূততৎ তত এব 

সমাপযেৎ ॥ ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টহ ॥ 

প্রকৃষ্টবর্ভনবিশিষ্টশ্চ ॥ 

প্রবৃত্তিঃ (স্ত্রী ) প্রবাহ 1 উদন্তঃ | প্রবর্তন? 

অবস্ত্যাদিদেশঃ | ইতি 'মেদিনী ॥ হস্তি- 
মদঃ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ ন্যায়মতে যত 

বিশেষং। অস্যাঃ কাবণং | চিকীর্য। 1 

কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানং । ইন্টসাধনতাজ্ঞানং | 
উপাদানপ্রত্যক্ষৎ 1 যথা । প্রত্বত্িশ্চ 

নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারশহ ॥ আবহ 

প্রযস্ত্রৈবিধ্যৎ তাক্্রিকৈঃ পরিদর্শিতিৎ £ 

যথা । বৈরুব্যেইপি চ বিশ্লেষে বিধুরং 

প্রত্রজি ] 

চিকীর্ধা কৃতিপাধ্যেক্টপাধনত্বদতিন্তথা । 
উপাদানস্ত চাঁধ্যক্ষং প্ররৃন্ভো জনকং 
ভবেশু ॥ ইতি ভাঁবাপরিচ্ছেদঃ ॥ পু 

গ্রবৃভিজ্ঞঃ (পু ) চারভেদঃ | তৎপধ্ধ্যায়ঃ। 

বার্তিকঃ ২ বার্তায়নঃ ৩। ইতি ত্রিকাণড- 

শেষঃ ॥ 

প্রবৃদ্ধঃ (তরি) বৃদ্ধিযুত্তঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ। প্রো়২ 
এধিতঃ ৩1 শ্রমারিতহ। তৎপর্যযয়েহ! 

প্রস্থতঃ ২ ইত্যযরহ ॥ 

প্রবেকঃ (ভ্বি) উভমঃ। প্রধানৎ। ইত্যদরঃ। 
প্রবেটই (পুং) ববঃ| ইতি ব্রিকাগডশেবঃ ॥ 
প্রবেণিঃ [ক্ত্রী) কুথঃ| বেশী। ইতি মেদিনী॥ 

প্রবেণী (স্ত্রী) বেশী। গভপৃষ্ঠদ্চিত্রকক্দলং। 
ইত্যমরহ ॥ ৭ 

প্রধেলঃ ( পু) পীতমুদগঃ। ইতি হেনচন্দ্রঃ। 

প্রবেশ (গুছ) অন্তর্বিগাহনহ। ইতি হেন: 

চন্দ্রঃ ॥ 

প্রবেশনৎ (ক্রী) সিহহদ্বারং। ইতি হেন" 
চক্দ্রঃ ॥ প্রবেশশ্চ ॥ 

প্রবেইঃ (পুহ) বাছঃ। ইত্যনরঃ | বাছ' 
নীচভাগঃ। ইতি শব্দচন্জিকা | হক্তি 

দক্তমাংসং। ইতি হারাবলী॥ গজপৃষ্ঠ 
তল্পনৎং ॥ ইতি ত্িকা গুশেষ£ £ 

্রব্যক্তৎ (ভরি) স্কুটং॥ ইত্যমরঃ ॥ 

প্রত্রজিতঃ (পু) বুদ্ধভিক্ষ্শিষ্য2 1 
পর্যায়ঃ | চেলুকঃ ২ আমণেরঃ ৩ পহা" 

পাশক2 ৪ গোমী ৫1 ইতি ভ্রিকাণ 

” শেষঃ ॥ প্রত্রজ্যাঅ্মবিশিউঃ | 

গত্রজিতা (্ত্রী) নাংসী। বুহ্থীরী। তাপদী। 
ইতি মেদিপী ॥ 

ভহ- 



ভাবে ক্যপৃপ্রত্যয়ঃ। অন্ত প্রযোগঃ বক্ষ্য- 
মণিশব্ে ডক্টব্যঃ ॥ 

প্রত্রজ্যাবসিতঃ ( পুৎ ) সন্ধযাসভ্রক্উঃ 
যথা॥ তবাহমিত্যপগতঃ প্রত্রজ্যাবমি তঃ 

কৃভঃ 1 ইতি দাঁ়ভগিবচনব্যাখ্যায়াং ক্রঘ- 

সংশ্রহঃ॥ 

প্রশংনা (রী) প্রশহসনহ | তৎপর্ধযারঃ । 
বর্ণন!২ ঈড়াত স্তবঃ ৪ স্তোত্রৎ ৫ স্ততিঃ৬ 

নুতিঃ ৭ শ্রাঘা ৮ অর্থবাদঃ ৯1 ইতি 

 হেমচন্দ্রঃ 1 আত্মপ্রশংসানিষেধো বথা। 
ন চাত্বামং প্রশহসেছা পরনিন্দাঞ্চ বর্জ- 

য়েখ। বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রধত্বেন 
বিবর্দয়েৎ ॥ ইতি কৌর্দো উপবিভবগে 
১৫ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রশমঃ (খুহ) শমতা। উপশম যথা। 

এতানিদশ পাপানি গুশমহ ধাস্ত জাহৃবি। 

ইতি তিথ্যাদিতন্বং ॥ 

প্রশমন (কী) মারণং | বধঃ 1 ইতি হেম- 

চন্্রঃ ৪ শমতা | প্রশান্তি | বথা | সর্ববা" 

বাধাপ্রশমনহ ট্রলোক্যস্যাখিলেশ্বরি 1 

এবমেব ত্বয়া কাধ্যমস্মদৈরিবিনাশনহ 

ইতি মা্গেয়পুরাণহ ॥ 
প্রশন্তৎ (ত্রি) ক্ষেমৎ | ইতি শব্দরহ্রাৰলী £ 

প্রশংমনীয়ং । অতিশ্রেষ্ঠৎ। ইতি মত- 

লিকাদিশব্দটাকায়াৎ ভরতঃ 

প্রশমাঃ (ভি) শ্রশহনমীয়ত |. প্রপুজিশদন 

ধাতোঃ ক্মণি কাপ্প্র্য়েন নিষ্পহঠ॥ 

প্রশানা ম] তরি) প্রবর্ষেন স্বস্তি »। 

শৃভ্তং 1 ইভি সুহবোধব্যাকরণহ 

১৪১ 

শর." 

প্রত! (ত্্ী) সগ্যাব: | ্পর্ত্রধাতো- প্রশান্তঃ - (তরি) প্রকুউশমতাবিশিষ্উঃ | 
যথা । প্রশ্ান্তশ্বাপদাকীর্ঘৎ যুনিশিষ্যোপ 
শোভিতহ? ইতি মার্কগেয়পুরাণং ॥ 

প্রশান্তা | খ.] (তরি) ঝত্বিকৃ। বিত্রং। ইতি 

হক্ষিগুসারোগাদিরৃত্ভিঃ ॥ শ(সনকর্তা চ॥ * 
প্রশ্নই (পুহ) জিজাসা 1 তৎপর্ধযায়ই ॥ আনু 

বোগঃ ২ পুচ্ছা! ৩। ইত্যমরঃ ॥ 
পরশ্নদূতী (ত্ত্রী) প্রহেলিকা ! ইতি ত্রিকাণু- 

শেষঃ ॥ 

প্রশ্বী (ত্ত্রী) কুক্তিকা। ইতি ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

প্শ্রয়ঃ ( পুং) প্রণয়ঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রশ্রিতঃ (ভ্বি) বিনীতঃ| ইত্যমরঃ ॥ 

প্রশ্নথঃ (ত্রি) শিথিলঃ ॥ ইতি ভ্রিকাণ্- 
শেষঃ 

প্রন্ট।[ খ] (তরি) প্রশ্নবর্তা। তৎপর্য্যায়িঃ। 
কখহকথিকঃ ২। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ? 

প্রষ্ঠঃ তত্রি) অখ্থগামী | ইতযযরঃ ৪ 
প্রষ্বাট্ (পু) যুগপার্বণঃ | ইত্যঘরঃ ॥ 

শিক্ষার্থৎ বুগবাহিপার্থযোজিতঃ 1 ইতি 

ভরতঃ ॥ যোজিতং বুগপার্থে দমনার্ঘৎ 

যং হালিক! ভ্রানয়ন্তি সঃ) ইতি মধুঃ £ 

যুব! শৌররনায় বোজিতঃ | ইত্যন্যে ॥ 
প্রনী (স্ত্রী) প্রত্ঠভার্ধযা। অগ্রথানিপত্রী | ইত্ডি 

জটাধরঃ ॥ 

প্রষ্ঠৌহী ( শ্তী ) বালগর্ভিন ॥ প্রথমগর্ভবতী 
খোৌঃ। শ্রষ্ঠহ শ্রথমগর্ভত বহতি যা মা। 
বালা সতী গর্ভিবি প্রথমগর্ডেহাঃ। ইতি 
ভরত £ 

প্রস নয প্রসবে ততে।। ইতি কবিকল- 
কলহ রেকসুজাদ্যঃ | ন প্রদয়তি। 



প্রসজ্য ২৫৯৮ প্রসরঃ ।. 

প্রম!। ও প্রমূতে কীনতিৎ বিদ্য।। প্রসূতে 
বিস্তারয়তি বেত্যর্থঃ। ইতি ছুগাদাসঃ ঘ. 

প্রমক্তৎ (রী) নিত্যং। ইতি জটাধরং ॥ 

তদ্ষতি তরি 

প্রনজিংঃ (রী) পরম: । অনুমিতিঃ। আপুতিঃ। 

ইতি সব্যভিঢারশিরোনণিঃ ॥ 

প্রন (গুহ) সঙ্গতিবিশেষঃ। বথা। স 

প্রমঙ্গ উপোদবাতো হেতুতাবমরভ্তথ! । 
নির্বাহকৈবকারধ্যস্থে যোঢ়াসঙ্গতিরিষ্যতে॥ 
তস্য লক্ষণ | স্বৃতস্তোপেক্ষানহ্হং ॥ 

তদন্ত শ্ৃতিবিবয়ত।পন্নত্থে তি দ্বেষবিষ- 

য্তানাপত্নত্বং। ইত্যনুমিতিগ্রন্থে গদাধর- 

তটাচার্ধ্যঃ ॥ % ) অন্যোদ্দেশেন প্রবৃত্তা- 

বন্যস্থাপি সিদ্ধিঃ। যথা । দৃন্টাতু হরতে 
পাপথ স্পুট। তু ভ্রিদিবং নয়েু। প্রসঙ্গে- 
নাপি বা গঙ্গ। মোক্ষদা হবগাহিতা ॥ 

ইতি প্রায়শ্চিভতত্বং ॥ ক্ষ ॥ প্রসক্তিঃ। 
বথা। আনীত ,ভবত। যদ! পতিরতা 

সাধ্বী ধরিত্রীন্ৃতা স্কর্জদ্রোঞ্চসমায়য়া ন 

চ কথ, রাসা্গমঙ্গীকৃতহ। কর্তুৎধ চেতসি 
পুুরীকনয়নৎ দুর্ববাদলশ্যামলং ভুচ্ছং 
ব্রঙ্গপদ্ৎ ভবেৎ পববধুসঙ্গ প্রসঙ্গঃ কৃত ॥ 

ইতি নাটক ॥ক্ | প্রস্তাবঃ। যথ|। 
তত্রৈব গঙ্গা যদুন! চ তত্র গেদাবরী তত্র 

সরস্বতী চ। সর্ববাণি তীর্ঘণনি বসন্তি তত্র 

ঘত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রণঙ্গঃ ॥ ইতি পৌরা- 
গিকাঃ | %॥ মৈথুনৎ | যথা! । প্রসঙ্গ 
নিত্যজতপুষ্ঠযানাদিতি রুখিনিশ্চয়বচন- 
টাকায়াৎ বিজয়রক্ষিতঃ ॥ 

শ্রসজ্যপ্রতিযেধ্ঃ ( পুহ ) নিষেধবিশেষঃ। 

তল্লক্ষণহ যথা। অগ্রাধান্যৎ বিধের্ধত্র প্রতি- 

মেধে প্রধানত] প্রমজ্যপ্রতিযেধোহিসৌ 
ক্রিয়য়া মহ যত্র নঞ | অন্যোদাহরণং | 
ভোজরাজ্ঃ | পৌবে চৈত্রে ক্কষ্ণপক্ষে 

নবামং নাচরেদ্বুধঃ | ডবেজ্জন্মান্তরে 

রোগী পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে [ অত্র 
রোগীতিনিন্দাশ্রবণাৎ প্রদদ্্যতা। নোপ- 

তিষ্ঠতে 'ইতি শ্রবণাৎ পর্যুদাসতা। ইতি 
মলমাসতত্বং ॥ 

প্রসতিঃ (ভ্ত্রী) প্রস্নত1। নৈর্াল্যৎ | ইতি 
জটাধরঃ ॥ পু 

প্রসত্বরী (ভ্্ী) প্রতিপত্ভিঃ॥ ইতি বংকগিপ্ত- 
সারোণাদিবৃতিঃ ॥ 

প্রম্থা ন্] (পুৎ) ধর্ম । প্রজাপতিঃ | ইতি 

সংক্ষিগতসারোণাদিবৃতিঃ ॥ 

প্রসমঃ (তরি) নিষ্মলঃ | তৎপর্যযায়ঃ | অচ্ছঃ২। 

ইত্যমরঃ ॥ সন্তষ্টঃ | ইতি মেদিনী ! 
প্রমন্নতা (স্ত্রী) প্রমক্নস্য ভাবঃ। ততপর্য্যায়ঃ। 

প্রসাদঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রন স্ত্রী) সরা । ইত্যমরঃ ॥ মদ্যবিশেষঃ 

তস্য গুণাঃ। প্রসম। গুল্সবাতার্শোবিবন্ধা 
নাহনাশিনী। শূলপ্রবাহিকাটোপকফবাতা" 
শঁদাং হিতা ॥ ইতি রাজবললভঃ ॥ প্রমাদ- 

বিশিষ্ট! । যথা । সৈষা প্রসন্ন। বরদা নৃণাং 

ভবতি ঘুক্তয়ে । ইতি চণ্তী ॥ 

প্রসম্নেরা (ত্ত্রী) মদিরা। ইত্যনরটাকায়াং 
ভরতঃ ॥ রি 

প্রস্ডঃ (পু ) বলাতকাতঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রসরঃ (পু) তন্তত্রণবিটপাদের্বিহসর্পণং ? 

প্রকর্ষেণ নিকটে সরণং সর্পনৎ ।' তত 
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পর্যায়ঃ ॥ বিসর্গ) ২। ইত্যমরভরতৌ। ॥ 

প্রণয়ঃ | বেগঃ | ইতি মেদিনী ॥ সমূহঃ 
ইতি শব্রত্বাবলী ॥ যুদ্ধং। ইতি বিশ্বঃ ॥ 
নারাচঃ। ইতি ভূরিপ্রয়োগঃ ॥ 

প্রনরণং (ক্রী) সৈন্যামাং সর্বতো ব্যাণ্ডিং। 
তৎপর্বচায়ঃ। আমার ২। ইত্যমরঃ॥ 

প্রসরণী ৩ প্রসরণিঃ ৪ প্রসারণী ৫। ইতি 
রামাশ্রমঃ ॥ সৈন্যানাঁৎ তৃণকাষ্ঠাদিহেতবে 
ইতত্ততে! গমনহ । ইতি হেমচল্দ্রঃ ॥ 

গ্রসরদী (ন্ত্রী) প্রদরণং। ইত্যমরটীকাঁয়াং 
ভরতঃ ॥ 

প্রসর্পণহ (লী) গমনৎ । প্রসরণৎ। গুপূর্বব- 

সথপধাতোর্ভাবেহনট্প্রত্যয়ঃ ॥ 
প্রসবঃ ( পুৎ) গর্তমোচনহ 1 তৎপর্যযায়ত। 

ততঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ উৎপাদঃ 1 
অপত্যং । ফলত | কুস্থমং | ইতি 
দেদিনী ॥ ক | গ্রসবস্থ মাননিয়মে! যথা। 

, নবমে দশমে মাসি নারী গর্ত প্রসুয়তে। 

একাদশে ঘাদশে বা ততোইন্যত্র বিকাঁ- 

রতঃ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ * [ প্রসূতি 

কারকৌধদি যথ।। পীতন্ত কাণ্জিকং 
রুদ্র কথিতং শরপুগ্ঘয়া। হিহুসৈদ্বব- 

২যুক্তং শত্রহ রীণাৎ প্রসৃতিকৃৎ | মাতৃ 
নুঙ্গস্য বৈ স্ুলং কটিবদ্ধং প্রস্ৃতিকৎ। 

অপাদার্থস্য বৈ সুলৎ যোনিস্থঞ্চ প্রসৃতি- 

ক্বহ॥ অপামার্গদ্য বৈ দুলে গর্ভবত্যান্ত 
নামতং। উতপাট্যমানে সকলে পুভ্রঃ 

স্বাদন্যথা হৃতা ঢ অপাদার্সস্য বৈ হলে 

মারণাহ শিরগি স্থিতে। গর্তহুলহ বিন- 
শ্যেত নাত্র কাযা বিচরণ ॥ হতি 

গারুড়ে ১৯৬ অধ্যায়ঃ ॥কঘ অপিচ। 

পাঠালাঙ্গলিসিংহাস্যমযূরকজটেঃ পৃথক্। 
নাভিবন্তিভগালেপাৎ হৃখৎ নারী শ্রনুং 

তে পাঠায়াস্ত শিফা বোলো বা নারী 
তপ্রধারয়েৎ। উষঃ প্রসবকালে তু সা 

স্থখেন শ্রদুয়তে তুষান্ুপরিপিষ্টেন 
মুলেন পরিলেপয়েৎ। লাঙ্গল্যাশ্চরণে! 

সুতে ক্ষিপ্রমেতেন গর্তিণী ॥ মাতুলুজন্ত 

স্ুলানি মধুকং মধুসংযুতৎ ! স্বতেন সহ 

পাতব্যৎ স্থখৎ নারী প্রসুয়তে ॥ ইতি 
চক্রপ1ণিদভঃ 1%॥ স্থখপ্রসবমন্ত্রো থা । 

অস্তি গোদ।বরীতীরে জন্তলা নাম রাক্ষসী। 

তদ্যাঃ ন্লরণমাত্রেণ "বিশল্যা গর্তিণা 

ভবে | ক স্থগ্র্বচক্র যথা! । পঞ্চ” 
রেখাঃ সমুলিখ্য তির্্যগৃর্ধক্রমেণ হি। 
পদানি ষড়দশাপাদ্য ত্বেকমাদ্যে মুলে 
ত্রয়ং ঘ নবনে সপ্ত দদ্যাতু বাণং পঞ্চদশে 
তথা। দ্বিতীয়েইকটাবব্টমে ষট্ দিশি দে 
যোড়শে শ্রুতিঃ  একাদিনা সমং জেবয়- 

মিচ্ছাহ্কার্থৎ ত্রিকোণকে ॥ তদ ছাত্রিংশ- 

দাদিঃ স্যাচছতুকোষ্ঠেছু অর্ভতঃ ॥ দর্শনা 
দ্বারণাতাসাং শুভ স্যাদেযু, কর্মহে। 
ছাত্রিংশত্ প্রদবে নার্ধ্যাশ্চতুদ্্িংশদগমে 

নৃণাং ॥ ভূতাবিষ্টেকু পঞ্চাশদ্মতাপত্যা্ 

বৈ শতহ। ছ্বাসপ্তিস্ত বন্থায়াহ চতুঃয্তী 
রণাধ্বনি বিষে বিংশে! ধান্যকীটেষস্টা- 
,বিংশতিরেব চ। চতুরকৌ। চ ধালানাং 

রোদনে পরিকার্ডিতাঃঃ ইতি জ্যোতি- 
স্তব্হ ৮০৪ তষ্য বৈহৃতহ যঘা। গর্ 
উব্বাস। অকালপ্রসবা নাধ্যং কালাহীত- 
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গ্রজাস্তখা। বিকৃত প্রসবাশ্টৈব যুগ্মপ্রস- 
বনাক্তথ| ॥ অমানুমা অবগ্াশ্চ ন জাত- 

ব্যঞ্তনাস্তথা ৷ হীনা্গা অবিকাঙ্গশ্চিজায়ন্তে 

যদি বা ্্রিয়ঃ ॥ পশবঃ পক্ষিণশৈচৈব তখৈব 
চ সরীল্ষপাঃ। বিনাশ তস্য দেশদ্য 

কুলম্য চ বিনিদ্দিশেহ ॥ নির্ববাসয়েভ্তাং 

নৃপতিঃ রা স্রাৎ স্তরিয়ঞ্চ পুজ্যাশ্চ ততো! 

দ্বিজেন্দ্রাঃ 1 কিমিচ্ছকৈর্রণঙ্গণতর্পণঞ্চ 

লোকে “ততঃ শান্তিমুপৈতি পাপ ॥ 

ইতি মাহুম্যে অভুতশ্ন্তিস্রীপ্রমববিক্ুতো 
নাম ২০৯ অধ্যাযঃ ॥ %॥ প্রসবাদ্ভুতত্বং 
যথা । একো বুষন্ত্রয়ো গাবঃ অপ্তাশ্বা নব 
দত্তিনঃ। সিংহ্প্রসৃতিকাশ্চৈব কথিতাঃ 
স্বামিঘাতকাঃ ॥ তিত্র ইতি বক্তব্যে ছান্দ- 
সত্বাৎ ত্রয়, ইত্যুক্তং | সিংহপ্রসুতাম্চ 

ভ্িয়ে। বোধ্যাঃ | ভানে। সিংহগতে চৈব 
ব্য গৌঃ অংপ্রসুয়তে। মরণৎ তস্য 
নিদ্দিষৎ যড়ভির্মাসৈর্ন সংশয়ঃ ॥%। অত্র 
শান্তি প্রবঙ্গ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভং । 

প্রসূতাৎ ততক্ষণাঁদেব তা গাৎ বিপ্রায় 
দাপয়ে। ততো! হোমং প্রকুবরবীত 
স্বতাক্তৈ রাজসর্ধপৈঃ ॥ আহুতীলাৎ গ্ৃতা- 

ক্তানামধুতং জুকুয়ান্ততঃ ॥ ব্যাহ্ধতিভি- 

স্চায়ং হোম । সোপবাপঃ প্রযত্তেন 
দদ্যাদ্িপ্রায় দক্ষিণাৎ। আপি চ। সিংহ 

রাশে। গতে বুর্ধ্যে গোপ্রনুভিরবদ! ভবেৎ ) 
পৌষে চ মহিষী সুতে দিবৈবাস্বতরী 
তথ! ॥ তদ[নিকটভ্তবেণ্ কিঞ্চিৎ তচ্ছান্ত্যে 
শান্তিকঞ্চরে 1 অন্য বামেতিসুক্তেন 

তদ্িষ্গেরিতিমন্ত্রতঃ ঘ জুহুয়াচ্চ ভিলা 

জ্যেন শতমক্টোতরাবিকং। ] ৃত্রয়বিধা 

নেন জুহুয়চ্চি তথাবুতং | শ্রীদুক্তেন 
ততঃ সায়া শাস্তিনুক্ডেন বা; পুনঃ ॥ 

ইত্যন্ভুতদাগরে নারদঃ] " 
প্রসবকঃ (পুং) পিয়ালবৃক্ষঃ। ইতি শব" 

মালা ॥ 

প্রসববন্ধনং (ক্লী ) বৃত্তৎ | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রসবস্থলী (ভ্ত্রী) মাতা । যথা । ইয়দিয়ং 
ময়দানবনন্দিনী ভ্রিদশনাথজিতঃ প্রবব- 

স্থলী | ইতি মহানাটকহ ॥ 

প্রসবিতা [খ] (পু২) পিতা । ইতি শব্দ 
বত্তাবলী ॥ 

প্রসবিত্রী (স্ত্রী) জনয়িত্রী। মাতা । প্রপুর্র্বক" 
সুধাতোঃ কর্তরি ভৃণ ঈপ্ চ॥ 

প্রসব্যৎ (ভরি) প্রতিকুলৎ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রসহঃ ( গুহ ) বলাৎকারেণ ভক্ষকপক্ষী | স 

চ কুররশ্যেনাদিঃ। যথ।। প্রসছা ভগ্ষয়- 

স্ত্যেতে প্রমহান্তেন কীর্ভিতাঃ ॥ অন্য 

মাংসগুণাঃ | গুরূষ্ঞমধুরাও স্নিগ্ধা বাতদাঃ 

শুক্রবর্ধনাঃ | ইতি রাজবল্লভঃ ॥ অপি 

চ। কাকো! খৃপ্র উলৃকশ্চ চিল্লশ্চ শশ- 
ঘাতকঃ | চাষে! ভাখশ্চ কুরর ইত্যাদ্যাঃ 
প্রসহাঃ স্বৃতাঃ॥ শশঘাতকঃ বাজ ইতি 
লোকে । প্রসহাঃ কীন্তিতা এতে প্রসহ 

ছিদ্য ভক্ষণাৎ্। প্রনহাঃ খলু-বার্যোষা" 

স্তন্মাংসহ ভক্ষয়ন্তি ষে॥ তে শোষভস্মকোঁ" 

স্মাদৈঃ শুক্রক্ষীণ! ভবন্তি'হি। ইতি ভাব 
-প্রকাশহ 

প্রদহনহ (পুহ ) হিহশ্রপণ্তঃ1 যথ]1 শা্দুলৎ 

৮ বেহন্যান্ প্রদ্য 
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বিনিহত্য নিবর্তয়ন্তে | তে কীর্তিতাঃ 
প্রসহনাঃ পললৎ তদীয়মর্শ:প্রমেহজঠরাঁ- 
ময়জাভ্যহারি [ ইতি রাঁজনির্ঘন্টঃ ॥ 
আলিঙ্গনে ক্লী। যথা | পরম্পরপ্রসহন- 

চৃন্বনাদিকাঃ শুচে। স্থখে বহুলবিধ! ভিন 
মতা: 1 ইতি কাব্য প্রকাশটাকাধূতকাব্য- 

কৌমুদী ॥ সহনে ক্রী তদ্বতি তরি 

প্রনহা (স্ত্রী) বৃহতিকা । ইতি রত্রমাল! 
প্রসন্থ ব্য হঠার্থকং। বলাংকারার্থং। ইত্যমরঃ॥ 
প্রসহচৌরঃ (পুং ) হঠাৎ চৌধ্যকারী। ডাকা- 

ইত ইতি লুটেরা! ইতি চ ভাষা । তথ: 

পর্ধ্যায়ঃ| বন্দীকারঃ২ মাচলঃ৩ চিল্লাভঃ৪। 

ইতি 'ভ্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ 

প্রদাতিকা (ক্ত্রী) অণুত্রীহিঃ | সুগনধান্াং ) 
ইতি রত্রমাঁল! £ 

. প্রসাদঃ ( পুহ) প্রসন্নতা । নৈর্মল্যং। ইত্য- 
মরঃ ॥ অনুগ্রহঃ | কাব্যপ্রাগঃ | স্বাস্থ্যহ। 

প্রসক্তিঃ ৷ ইতি মেদ্িনী ॥ বৈদর্ত্ীরীতি- 
যুজকাব্যগুণঃ । তম্ক লক্ষণ | গ্রাম্যশব্দ- 
ভিমব্যক্তার্থপদবন্থং | যথ1। ওজঃপ্রসাদ- 
মাধুর্যগুণ্ভ্রিতয়ভেদতঃ 1 গৌড়বৈদর্ড- 
পাঞ্চালা রীতয়ঃ পরিকীন্তিতাঃ। ব্যক্ঞার্থ- 

: পদমগ্রাম্যৎ প্রসাদ: পরিকীর্তিতঃ ॥ 
ইতি কাব্যচক্্িকা  *॥ দেবনিবেদিত- 
দ্রব্যৎ গুরুণাৎ ভুক্তাবশেষশ্চ | যথ। 

আমীদ্ংশধবুজো রাজ! প্রজাপালনতত- 

পরঃ। প্রবাদং সত্যদেবস্ত ত্যজ্জা ছুখ- 
মবাপ-সঃ £ ইতি স্কান্দে রেবাথণ্ডে সত্য- 

নারায়ণব্রতকখা ॥. 

প্রসাদনং (লী) অম্হ | ইতি ত্রিকাগডশেষঃ 
১৪২ ত 

প্রসন্গতাকারকং ! যথা । দিজান: 

সিতি রাঁজবল্লভঃ ॥ 

প্রসাদনা (ভ্ত্রী) সেবা । পরিচর্যা ইতি 
হেমচন্দ্রঃ 1 

প্রসাধনহ (কী) বেশঃ | ইত্যমরঃ 1 'কঙ্ক- 
তিকা। ইতি ভরতধৃতাঁমরমালা ॥ প্রক্লট- 
নিচ্পতিশ্চ ॥ 

প্রনাধনী (ভ্ত্রী) দিদ্ধিঃ। ইতি মেদিনী॥ 

কঙ্কতিকা | ইত্যমরঃ ॥ তদ্যুক্ির্থা। 
প্রসাধনী দিঙ্নবনাগসপ্তসস্থ্যাভির্ুত্তাঁ- 

স্থুলিভিঃ ক্রমেণ। চতুর্ব্বিধানাং পৃথিবী- 

পতীনাৎ সম্পত্তিষৌভাগ্যযশঃসয়দ্ধিদা 
কাষ্ঠজা ধাতুজ! চৈব শৃঙ্গজা চ যখাক্রমং 
জাঙ্গলানৃপসামান্তদেশজানাৎ মহীদুজাহ॥ 
ছত্রদগ্ুবছুন্েয়ঃ কা্ঠজায়। বিনিশ্চয়ঃ॥ 
কনকং রজতৎ তাত্ৎ পিন্ুলৎ সীসকৎ 

তথা ॥ লৌহং সর্ব সর্ববার্ধমাদিত্যাদি- 
দশাভুবাং। রাজ্রামেবোপবুজ্যেত কাল- 

কীক্তিপ্রনাধনী ] স্গাণাং মহিষাণাঞ্ 

পিংহজাতা প্রসাধনী । গজদন্তসমুদভূতা 

রাজ্ঞামেবোপযুজ্যতে ॥ অত্রাপি রত্র-. 

বিন্যাসো জেয়শ্চাসরদণ্ডবৎ 1 ইতি 

যুক্তিকল্পতরুঃ [ 

প্রসাধিকা! (স্ত্রী) নীবারঃ। যথ!। প্রধাধিকা 

তু নীবারভ্ণান্তমিতি চ স্যৃতহ ! অস্যা! 
গুণাঃ1 নীবারঃ শতলো! আহী পিতসঃ 
কফবাতরুহ £ ইতি ভাবপ্রকাশঃ 0 বেশ 

কারিমী। যথা । প্রসাধিকালশ্িতমগ্র- 

পাদমাক্কিপ্য কাচিৎ দ্রবরাঁগমেব। ইতি 

কুষারসন্তবে সগ্ুনঃ সর্গঃ ॥ 
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এসাধিতঃ (ভ্রি) অলঙ্বতঃ |, ইত্যমরঃ ॥| প্রসিতৎ (রী) পুযং। ইতি শবচন্ড্রিকা ॥ 
প্রকৃষ্টনিষ্পন্নঃ | নিষ্পাদিতঃ। যথা । ততঃ 
্রস্থমিতং কন্ধং দত্ধা তোয়চতুর্তণে | 
ক্ষীরে প্রসাধিতং তৈলৎ শ্রহ্দ্রঃ বলবর্ণ- 
কৃৎ॥ ইতি সারসংগ্রহঃ ॥ 

প্রসারঃ ( পু) প্রসরণং | ইতি হেম- 
চন্দ্র ॥ 

প্রসারণৎ ( ক্রী ) পঞ্চবিধকর্খ্ান্ত গতকর্খ- 
বিশেষঃ | স তুবিস্তারনূপঃ। যথা। উৎ- 
ক্ষেপণৎ ততোহবক্ষেপণমাকুঞ্চনত্তথ! | 
প্রসারণঞ্চ গরমনং কর্মমাণ্যেতানি পঞ্চ চ ॥ 

” ইতি ভাবাপরিচ্ছেদঃ ॥ 
প্রসাবণী (স্ত্রী) লতাবিশেষঃ। গম্ধভাদালিয় 

ইতি ভাষা । অস্য গুণাঃ। বাতপিভ্ত- 
নাশিত্বং। উষ্তবং | বলশুক্রকারিত্বপ্চ | 
ইতি রাজবল্লভঃ ॥ সৈন্যানাৎ সর্ববতে। 
ব্যাপ্তিঃ ॥ ইতি প্রসরণশব্দটাকায়াং 
ভরতঃ ॥ 

.প্রযারিণা (ত্ত্রী) লঙ্জালুলত1। প্রসারণী! 
গন্ধভাদালিয়! ইতি ভাষা । তৎপধ্ধযায়ঃ। 
হুপ্রসবা ২ সারিণী ৩ প্রমরা ৪ সরা ৫ 
চারুপর্ণী ৬ বলাজবল! ৭ ভদ্রপর্ণাণ ৮. 
প্রতানিকা ৯ গ্রবল1 ১০ রাজপণী ১১ 
চন্দ্রপণা” ১২ ভদ্রেবলা ১৩ চক্রবলী ১৪ 
প্রভন্রা ১৫ 1 অস্যা গুণাঃ। গুরুত্বহৎ। 
উত্চন্বৎ | তিজ্তত্বং বাতার্শশ্ববুমল- 
বিস্টস্তনাশি্বঞ্চ। ইতি রাঁজনির্ধন্টঃ ॥ 

প্রসারী (তরি) প্রর্পরণশীলঃ। তপর্ধ্যায়ঃ॥ 
বিশ্ুতব্ঃ' ২. বিস্বমরঃ -৩ বিসারী ৪ । 
ইত্যমরহ ॥ 

আমভে ভ্রে। ইত্যসরঃ ॥ 
প্রসিতিঃ (হী) বন্ধনসাধনরজ্ুনিগড়াদিঃ | 

ইত্যমরও ॥ 

প্রসিদ্ধঃ (ব্রি) ভূষ্তিঃ| খ্যাতঃ | ইতি 
মেদিনী ॥ 

প্রসিদ্ধিঃ (ভ্ত্রী) টক্কারঃ। খ্যাতিঃ। ইতি 

ত্রিকাগুশেষঃ ॥ ছুঘা | ইতি প্রসিদ্ব- 

শব্দার্ধদর্শনাৎ ॥ 

প্রসুঃ (ভ্ত্রী) মাতা! ঘোটকী। ইত্যমরঃ | 

কদলী । বীরুৎ। ইতি মেদিনী | 

প্রসুকা (স্ত্রী) বাজিনী। ইতি রাজনির্ঘণ্ঃ॥ 
প্রসুতৎ (ক্লী ) কুম্থমং | ইতি মেদিনী ॥ 
প্রসৃতঃ (ভ্রি) সংজাতঃ | সুতঃ | ইতি 

মেদিনী ॥ 

প্রসূতা (স্ত্রী) জাতসন্তাঁনা। তৎপর্ধযায়ঃ | 
জাতাপত্যা ২ প্রজাতা ৩ প্রসৃতিকা ৪। 
ইত্যদরঃ ॥ 

প্রসৃতিঃ (ত্ত্রী) প্রসবঃ। ইত্যমরঃ ॥ উদ্তবঃ 
তনয়ঃ। ছুহিতা। ইতি মেদিনী ॥ 

অস্তিকা (জী) প্রসুত1 | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রসুতিজৎ (রী) ছুংখই। ইত্যমরঃ॥ 
প্রসুনৎ (ক্লী) পুষ্গৎ। ফলং। ইত্যমর£॥ 

জাতে ত্রি। ইতি মেদিবী | 
প্রসথনেধুঃ (পুহ ) কাসদেবঃ। ইতি তরিকা" 

শেষঃ 

তং (ক্রী) পলহবয়ং | ইতি শব্দমাল! £ 

প্রশ্থতঃ (পুং) নিকুজপাণিঃ | অর্ধাগ্রলি:। 
ইত্যনরঃ ॥ 

প্রঃ (তরি) প্রন । প্রসারিতঃ | ইত্যমরঃঃ 



৯ প্রস্তরঃ ২৬5৩ প্রত্তারঃ 

বিনীতঃ | .বেগিতঃ। ইতি .মেদিনী ॥ 

গতঃ। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ॥ নিযুক্ঞঃ। 

ইতি হলারুধঃ ॥ 
প্রস্থতা (ভ্ত্রী) জঙ্বা। ইতি মেদিনী ॥ 
প্রশ্চতিঃ (ত্ত্রী) প্রস্থতঃ ৷ আকুঞ্চিতপাণিও | 

ইতি রা'য়ঘুক্ুটঃ রজনির্ধণ্টশ্চ ॥ 
প্রসেকঃ ( সুখ ) সেচনহ। চ্যুতিঃ। ইতি 

দৃষৎ ৭ পারারুকঃ ৮ পারটাটঃ ৯ 

স্ব্মরুঃ ১০ কাচকঃ ১১ শিলা ১২ ॥ পল্ল- 

বাদিরচিতশয্যা ঘথ! | পল্পবাদ্যৈবির- 
চিতে: শয়নীয়ে তু সংস্তরঃ 1 প্রস্তরঃ 

প্রত্তিরশ্চেতি প্রস্তারোহপি চ কুত্রচিৎ ॥ 

ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ মণি । ইতি 

মেদিনী॥ 

মেদিনী॥ প্রস্তরিণী (ভ্ত্রী) গোলোমিক1। ইতি রাঁজ- 

প্রসেদিকা! (ভ্্রী) হ্ুদ্রারানঃ। ইতি হেম- নির্ঘন্টঃ ॥ 
চন্দ্রঃ ॥ প্রস্তারঃ (পুং) তৃণবনং | তৎপর্যযাযঃ | 

প্রসেদিবান্[ স্] (ত্রি) প্রসমঃ | প্রপূর্ববসদ- 

ধাতোঃ কর্তরি কন্তপ্রত্যয়নিষ্পন্নঃ ॥ 

প্রমেব; € গুহ ) বীণান্বং। স্যুতঃ। ইতি 
দেদিনী॥ 

প্রদেবকঃ ( পু )- বীণাপ্রান্তবন্রকাষ্ঠৎ । 
দণ্ডাধঃ শব্দগাস্তীর্ধযার্থ, দারুময়ৎ ভাগ্ুং 

। যচ্চশ্ণা আচ্ছাদ্য দীয়তে সঃ। ইত্যন্যে। 

বীণান্থিতাল।বৃফলং। ইত্যপরে। ইতি 
ভবতঃ 1 তৎপর্ধ্যায়ঃ। ককুভঃ ২। ইত্য- 
মরঃ ॥ সুত্ররচিতভাগুং। ধোকড়।া ইতি 
খ্যাতঃ। তৎ্পধ্যা়ঃ । স্যুনঃ ২ স্যোনঃ ৩ 

ধোঁতকটঃ ৪ স্যোতঃ ৫ স্যৃতঃ ৬। ইতি 
ভরতঃ ॥ প্রকৃষ্টতত্তসন্তানকর্তা চ ॥ 

প্রক্ষন্দনৎ (লী) বিরেকঃ। ইতি রত্রগাল! ॥ 

প্রন্বল্নঃ (পু) খধিবিশেষঃ। সচ বৈদ্দিক- 

অন্ধ্যান্তর্গতসূধ্যোপস্থানমন্তরন্ত খযিঃ | 
গতিতে, ত্রি। ইতি হেমচত্রই ॥ 

প্রস্তর বং) গুস্তুণাতি আচ্ছাদয়তি বঃ। 

প্াতন্ধ ইতি ভাষা । তৎপধ্যায়ঃ 1 বা 

- পাষাণঃ ও উপলঃ প্র অশ্যা ৫ ছুশুৎ ৬ 

তৃাটবী ২ খাষঃ৩। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ 
পল্লবাদিবিরচিতশয়নীয়ং 1 ইতি শব্দ- 
রত্রাবলী॥ শব্যা। ইতি হারাবলী ॥ ছন্দঃ- 
প্রভৃতীনাং প্রভেদজ্ঞাপকসন্কে তবিশেষঃ | 

যথা ॥ পাদে বর্ববগুরাবাদ্যাৎ লঘু ন্যন্য 

গুরোরধঃ। যথোপরি তথা শেষং ভুয়ঃ 

কুধ্যাদমুৎ বিধিং ॥ উনে দদ্যাদৃগুরূনেব 

যাবৎ সর্ধবলবূর্ভবেৎ। প্রস্তারেহিয়ং সমাঁ- 

খ্যাতশ্ছন্দোবিচিতিবেদিভিঃ ॥ ইতি বৃত্ভ- 
রত্বাবলী 1%॥ অপি চ। অহ্পথার। 

“ পঢম গুরু হেট ঠাণে লহুঘা পরিঠবউ 

অপ্রবুদ্ধী এ | সরিসা সরিষা পন্তী উ- 

ব্বরিআ| গুরুলহু দ্রেছ ॥ অশ্য টাকা । এত- 
ভেদজ্ঞানং প্রস্তারজ্ঞাঁনাধীননিতিপ্রস্ভারহ 

দর্শয়তি। প্রথমৎ গুরোরধঃস্কানে লঘুকহ 

স্থাপয় আত্মবুদ্ধা। সদৃমী সদৃশ্ী পহক্তি- 
কুদূরৃতৌ। গুরুলঘু "দেহি সদৃশ পংভ্ডি- 

দক্ষিণে কার্য্যা বামে গুরুলঘুভিঃ পুরণ 

, কার্্যং ইদন্ত মাত্রাপ্রস্তারবিষয়ং তত্রাপি 

গুর়োলিখনবোগ্যহে গুরুর্লেধ্যঃ অপরত্র 
র্ল 
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লঘু্দেয়ঃ। বরণপ্রস্তারে তু গুরুণৈব পূরণং 
কার্ধাং তত্রায়ং প্রকারঃ আদে গুরুরলেখ্যঃ 

তত্র প্রথমৎ গুরোরধংস্থটনে লদঘুর্লেখ্যঃ 

তদ্রক্ষিণে চৌপরিস্থিতপহ্তেঃ সদৃশী কার্ধ্যা 
বামে চ গুরুলঘুভিঃ পুরণং কাঁধ্যং বাঁমে 

চৈক একলঘুঃ পততি বর্ণপ্রস্ত!রে তু বামে 
লঘুষ্প্শো নাস্তি যথা ত্রিকলপ্রস্তারে। ৬৬। 
প্রথমগ্ুরোরধে লঘূর্বামতশ্চ কলার্দপূরণৎ 
গুরুণৈব কাধ্যৎ দক্ষিণে চ পহক্ত্যভাবঃ 

ততো। গুরোরধে লবুর্লেখ্যঃ দক্ষিণে চ 
লঘোরধো। লঘুর্লেখ্যঃ বামে চ কলাপুরণৎ 
একেন লঘুন| কার্য্যৎ এবৎ চতুক্ষলাড৬" 

- দাবপি বোধ্যৎ যথা অক্ষরচ্ছন্দসি ৬৬ 

এবমন্যত্রাপি বোধযং ॥ *্ ॥ অথ সকল- 

প্রস্তারমংখ্য | দববীসা সত্তসআাতইং 
সত্তাৰহ সহড্জাইং বাআলিসহ লক্খং 

তেরহকোড়ী সমগ্গাইৎ। অদ্য টীক|। 
অত্র চৈবাঁক্ষরমীরভ্য বড়বিংশত্যবধিবর্ণ- 
ব্ৃস্তানাৎ প্রন্তারে কিযতী সংখ্যেত্যত 

, আহ ॥ ১৩৪২১৭৭২৬ ষড়বিংশতিঃ সপ্ত- 

শতাঁনি তথা সপ্তদশসহআণি ছিচত্বারিংশ- 
লক্ষান্ত্রয়োদশকোট্য: সমগ্রাণি অস্থস্য 

বাম! গতিরিত্যঙ্কাঃ স্থাপ্যাঃ। ইতি পিঙ্গলঃ 

শীত্রবোধভূষণশ্চ ॥ 
প্রস্তার্য্ম [ন্] রৌ) নেত্ররোগভেদহ ৷ তস্য 

লক্ষণহ। প্রস্তার্যযপ্র তনুস্তীরণৎ স্যাবহ রক্ত- 
নিভং দিতে । ইতি মাধবকরহ 7 অপি চ। 

সমস্তাছিক্তৃতঃ শ্যাবে! রত্তে! বা মাংস- 

সঞ্চয়ঃ। স্গিপাতেন দোষাণাহ প্রস্তা্ধযন্ম 
তছুচ্যতে ॥ ইতি রক্ষিতবুতনিমিঃ ৪ 

তস্যোষধং | কতকম্য ফলং শঙং ভ্য,ষণং 

সৈশ্ধবান্বিতৎ। ফেনো! রসাঞজনং ক্ষৌদ্রৎ 
বিড়্গানি মনঃশিলা ॥ কুকুটাগ্ুকপালাদি 
বত্তিরেষ! ব্যপোহতি। তিমিরং পটলং 

কাঁচমশ্মশ্ুক্রৎ তখৈব চ ॥ কগুরেদাবৃদং 
হন্তি মলদাশু হখাবতী 1 ইতি চক্রপাঁণি- 

দঃ ॥ রী 

প্রস্তাবঃ ( পুৎ ) অবসরঃ | ইত্যমরঃ ॥ প্রন 

স্ততিঃ। ইতি ভরতঃ ॥ প্রসঙ্গঃ ইতি 
ভানুদীক্ষিতঃ ॥ প্রকরণং 1 যথ।) প্রস্তাব*, 

দেশকালাদের্বৈশিষ্টাৎ প্রতিভাজুযাং 

ইত্যস্যার্থে কাব্যপ্রকাশঃ ॥ 

প্রস্তাবনা (স্ত্রী) আরম্তঃ| ইতি জটাধরঃ॥ 

সূত্রধারেণ সহ নটাবিদূষকাদীনাং পর" 
স্পরবিচিত্রভাষণৎ  তস্যা লক্ষণং। নটা 
বিদূষকো বাপি পারিপাশ্িক এব বা। 
সুত্রধারেণ দহিতাঃসংলাপং ঘত্র ু্্বতে ॥ 
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোখৈঃ প্রস্ততা 
ক্ষেপিভির্দিথঃ | আমুখৎ তত্র বিজ্ঞেয় 

নান। প্রস্তাবনাপি সা ॥ ইতি সাহিত্য 

দন ॥ পু 

প্রশ্ভিরঃ (পুং) পলবাদিরচিতশধ্যা। ইতি 
শব্দরত্বাবলী ॥ 

প্রস্তীতঃ 1 (ত্রি) সংহতঃ। ধ্বনিতঃ।প্াপু্বব- 
প্রস্তীমঃ ভ্তৈধাতোঃ কর্ধণি করশ্রত্যয়ঃ॥ 

ইতি সুঙ্ধবোধব্যাকরণং ॥ 
প্রস্ততঃ .(ত্রি) প্রকরণপ্রাপ্তঃ । বথা। অ- 

- প্রস্থতপ্রশহসা না হা চৈব প্রস্থতাশ্রয়( 1 

ইতি কাব্যপ্রকাশঃঘ প্রাকরণিকঃ। প্রা 
জিকঃ। ইত্যলক্কারকৌতভ্তভঃ 2 নিষ্পন্ঃ 



প্রস্থান ৬ 5৫ প্রশাবঃ 

যথ| ॥ প্রস্ততবুভের্যয়ট। অন্ন প্রস্ততৎ 

অন্নময়ৎ । যবাগুঃ প্রত্ততা ববাঁগুময়ী | 

ইতি কলাপতদ্বিতঃ ॥ প্রকর্ষস্ততিযুক্তঃ 

 প্রপূর্বস্তধাতোঃ কর্দণি ভঃ। উপস্থিত£। 

প্রতিপন্ন | উদৃযুক্তঃ। ইতি লোকব্যব- 

হারদর্শনাৎ । 

্রস্তৃতঃ (ভরি) অন্তরিতঃ। ইতি কিকাণ্ড- 
শেষ ॥ ূ 

প্রন্থঃ-(পুৎ ) পরিমাণবিশেষঃ | স তু চতুর 

কুড়বন্ূপঃ। ইত্যমর ভরতে ॥ আডকচতু- 
এাঁংশঃ॥ ইতি লীলাবতী % ছিশরাঁবপরি- 

মাণং | ইতি বৈদ্যকপরিভাষ। ॥ 

প্রন্থঃ (পু ভ্রী) অন্দ্রেঃ সমভূভাগঃ 1 অন্দে 
রেকদেশঃ 1 ইতি ভরতঃ ॥ তৎপর্ধ্যায়ঃ। 
সঃ ২ সানুঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ উন্মিতবস্ত | 
ইতি মেদিনী 1 বিস্তারঃ। বথ|। দীর্ধঘে 

প্রন্থে সমানঞ্ ন 'কুর্য্যান্মন্দিরং বুধঃ। 
ইতি ব্রক্মবৈবর্তে জন্মথণ্ডে ১০৩ অধ্যায়ঃ 
প্রন্কষ্টন্থিতিবিশিকটে জি 

পরন্থপু্পঃ (পুৎ ) মরুবকঃ | ইত্যনরঃ ॥ স্বল- 
পত্রতুলসী ॥ জহ্গীরভেদঃ1 ইতি কেচিশ্ 

জন্বীরসামান্যং। ইতি কেচিৎ। -ইতি 

তট্টীকাঁয়াং ভরতঃ ॥ 

প্রন্থানহ (ক্রী) বিজিশীষেঃ প্রয়াণং | ইত্য- 
মরং £ গমনমাত্রহ | যথা! 1 প্রস্থান 

স্তে কুলিশকলনামিশ্চিতৎ পশ্ডিভাপ্রযেঃ। 

ইত্যাদি পদাহ্ছদৃতঃ ॥ 

প্রন্থানবিদ্ুঃ (পুহ ) গ্যনব্যাঘতঃ 1 যথা । যঃ 

পুনর্ব্বিধাহাবমরে মঙ্গলবতি বাসতে 

প্রতিঠশানস্য তংপ্রশ্থীনৌপয়িকহ কন 

১৪৩ 

প্রাগহগীকৃত্য তদাঁনীৎ নন করিধ্যাদীতি 

প্স্থানবিস্বমাচরতি তদাঁনো দ্বিগুণাং 
ভূতিৎ দাঁপ্যঃ। ইতি মিতাক্ষরা 1. 

প্রস্থাপিতঃ'(ত্রি) গ্রেষিতঃ! ইতি হেম- 
চত্দ্ঃ ॥ প্রকর্ষেণ স্থাপিতশ্চ ॥ 

প্রস্থিকা (তত্র ) অন্বষ্ঠা। ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
প্রন্মুটঃ (তরি) প্রফুললঃ | ইতি শব্রদ্বা- 

বলীর 

প্রস্কোটনৎ ( ক্রী ) সুর্পহ। ইত্যমরঃ 

তাড়নহ | বিকাশনং । ইতি মেদিনী | 

পচনৎ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রঅবণং (ক্লী ) যত্র স্থানে ভ্রত্বাজলং গলতি 

তৎ। ইতি ভরতঃ ॥ অবিচ্ছেদেন শ্বব- 

ভ্গলং যত্র স্থানে পততি যন্র নিপত্য চ 

বছুলীভবতি তং | ইতি স্বম্যাদয়ঃ ॥ 
গিরেরুপরি নির্বরাদিপ্রভবজলনংঘাতিঃ 
ইতি বাগ্তঃ ॥ অজত্রং মন্দবেগেন অআব- 

জন্গলং | ইতি কোকটঃ ॥ তৎপর্ধযায়ই ॥ 

উৎসঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ জলপ্রআবঃ ৩1, 

অস্ত গুণাঃ। প্রক্রবণজলং স্বচ্ছৎ লঘু 
মধুবৎ রোচনঞ্চ দীপনকৃৎ। ইতি রাভ- 

নির্ধণ্টঃ [ 

প্রঅবণঃ (পু ) মাল্যবৎপর্বতঃ। ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ [ ম্বেদঃ | ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

প্রকর্ষেণ করণে ক্লী ॥ 
প্রশ্নাবঃ -(পুহ) সুত্রহ | ইত্যমরঃ ॥ গোঁ 

প্রস্তাবনাহাত্ত্যং বথ|। প্রজ্মাবেণ তু যঃ 
ক্রায়াৎ রোহিণাং মানবে! ছিজ সর্ব” 

পাপরৃতান্দোষান্ দহত্যাশ ন সংশয়ঃ 

ইতি ব্রাহপুরাণহ £ 



প্রহধ 

প্রন্থানঃ (পুহ)উচ্চৈইশনদহ। প্রপূর্ববস্বনধাতো- 
ধঞ্প্রত্যয়েন নিপ্পননঃ ॥ 

প্রন্থেদঃ (পুং) অতিশয়ঘর্ঃ । তন্ডোৌষধহ 
. য্থা। চন্দনহ কুসুম মাৎসী করূরো 

জাতিপত্রিকা । জাতীককোলপুগানাং 
লবন্স্ত ফলানি চ॥ অগুরূশীরকা শবর্ধ্যঃ 

কুষ্ঠৎ তগরনালিক। ॥ গোরোচন! প্রিয়ঙু- 
শ্চ চোঁলৎ মদনকং নখং ॥ সরলঃ সপ্ত- 

পর্ণশ্চ লাক্ষা চাঁখলকী তথ! । কর্ববরকঃ 

পদ্মকঞ্চ এতৈক্তৈলৎ গ্রমাধিতং ॥ প্রস্থেদ- 
মলদৌর্গ্ধ্যক্ুকুষ্ঠহরং পরং | পুমান্ 
হুবা স্তাৎ গুক্রাচ্যঃ স্ত্ীণার্চাত্যন্তবল্লভঃ ॥ 
স্ত্রীশতৎ গচ্ছতে রুদ্রে বন্ধাপি লভতে 
স্থৃতৎ। ইতি গারুড়ে ১৯৮ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রহতৎ (ভরি) বিততং । ক্ষুং1 ইতি শব্দ- 
রত্াবলী ॥ প্রকর্ষেণ হিংসিতৎ গতঞ্চ ॥ 

প্রহনেমিঃ (পুং) চন্দ্রঃ। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ | 
প্রহরঃ (পুং ) বাসরন্তা্উভাগৈকভাগঃ। পহর 

ইতি হিন্দী ভাষ। তহপর্ধযায়ঃ) যামহ২। 

ইত্যয়রঃ ॥ 
গ্রহরকুটুবী (ভ্্ী) কুটুষ্বিনীক্ষুপঃ। ইতি রাজ- 

নির্ঘণ্টঃ ॥ 

গুহরণৎ্ (লী ) আন্ত্রং । ইত্যমরহঃ]। কর্ণীরখঃ 
ইতি তন্ীকাসারন্দরী ॥ যুদ্ধং। ইতি 
হলাযুধঃ ॥ প্রহারশ্চ ॥ 

প্রহরী [ন্] (তরি) খামিকই। প্রহরে! বিদ্যতে 
আন্তেতি প্রহরশব্াদত্ত্যর্ে ইন্প্রত্য- 

য়েন নিষ্পমঃ ॥ 2 ০৯ 

গুহর্ষণঃ (পুহ ) বুধগ্রহঃ। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ 
হর্যবিশিষ্টে হর্ষকারকে চ ত্রি 

২৬০৬ ' প্রহারঃ 

্রহর্ষণী (ভ্ত্রী) হরিদ্রা। ইতি হারাবলী ॥ 

“ভ্রয়োদশ[ক্ষরগাদচ্ছন্দেভেদঃ | তগ্কা! 

লক্ষণৎ ঘথ| | ভ্যাশাভিরনজরগাঃ প্রহ্র্ধ 

ণীয়ং। তন্া লক্ষ্যৎ যথা । গোপীনা, 

মধরন্থধারসস্য পানৈরুতুঙ্গস্তনকলসোপ- 
গৃহনৈশ্চ। আশ্চর্ব্যেরপি রতিবিভ্রমৈ- 
ুরারেঃ সংসারে মতিরভবৎ প্রহর্ষণীহ | 

ইতি ছন্দোমপ্জরী ॥ 
প্রহসনং (ব্রী) প্রহাসঃ। ূপকভেদঃ | পরি* 

হাঁসং। ইতি সেদিনী ॥ আক্ষেপ: | ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ দপকভেদস্য লঙ্ষণহ যথা। 

ভাগব€বন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যান্াক্বৈধিনির্দিতে। 
ভবে গ্রহসনে বৃত্ত নিন্দ্যানাৎ কধি- 

কল্পিতং ॥ তত্র নারভটানাপি বিদ্বন্তক 
প্রবেশকৌ। অঙ্গী হাঁদ্যরসন্তত্র বী্য- 

স্গানাং স্থিতির্ন বা ॥ তপদ্থিভগবদিপ্র 

প্রভৃতিঘত্র নাষকঃ। একে! ঘন্র ভবে" 

ছু্টে। হাস্যৎ তচছুদ্ধদুচ্যতে ॥ ইতি 
সাহিত্যদর্পণঃ ॥ 

প্রহসন্তী (ত্ত্রী)যুধী। ইতি ব্রিকাগুশেষঃ | 

বাসন্তী। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ প্রকৃষ্টী- 
ঙ্গারধানী চ॥ ণ 

প্রহস্তঃ (পুং) বিভ্তৃতাঙ্গুলিপাশি: 1 চপেটঃ। 
ইত্যনরঃ ॥ রাবণসেনাপতিবিশেষঃ 1 
বথা । ততো নীলাহুদপ্রখ্যৎ প্রহত্তো 
নাম রাস: | অত্রবীহ, প্রাগুবির্র্বাকাহ 

সুরঃ €লনাপতিত্তদা ॥ ইতি প্লামায়ণে 
লঙ্কাকাত্ে ৮ মতি ॥ 

প্রহার: (পুং ) আঘাতঃ। বগা। তলপ্রহারেণ 
শিরম্চামরস্য পৃথক্ কতই | ইতি চণ্তী 



প্রহেলি ২৬০৭ প্রশ্লাদঃ 

প্রহারণং কৌ) কাম্যদানং | ইতি 'প্রবারণ- 
শবদটিকায়াং যারন্ন্দরী ॥ 

প্রহারবন্লী (স্ত্রী) মাংসরোহিণী | ইতি ভাঁব- 

প্রকাশহ ॥ 

প্রহাসঃ (পুৎ ) শিবঃ'। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

নটঃ। ইতি ধরণিঃ ॥ সোমতীর্থং। ইতি 

জটাধরঃ ॥ অ্রহাসঃ। ইতি শব্দরত্ী- 

বলী॥ 

প্রহাসী[ ন্] (পুং) প্রকট ইডি হ্সতি 
চ'বঃ। ভীড় ইতি ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ। 

বাঁসন্ভিকঃ২ কেলিকিলঃ৩ বৈহাসিকঃ৪ 
বিদূষকঃ ৫ ্রীতিদঃ ৬ 1 ইতি হেম- 
চন্দঃ ॥ 

প্রহিঃ (পুং ) কৃপঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রহিতৎ (ক্লী) সৃপঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
ক্ষিণ্ডে ত্রি। ইতি. নিরস্তশব্দটাকায়াৎ 

“ভরতঃ ॥ 

প্রহীণঃ (ত্রি) পরিত্যতঃ। প্রপূর্ববহাধাতোঃ 
কর্মণি ক্তঃ। ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণং ॥ 

প্রহীণপূর্ববধ্বনিনাধিকঢস্ত্লামধারেণশরদূ- 

'ঘনেন। ইতি রঘুকাব্যঞ্চ ॥ 
প্রত (কী) ভূতঘজ্ঞঃ | ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রহ্ণকং (ক্লী) পিষটকবিশেষঃ। তৎপর্ধ্যায়ঃ। 

বাঁচনং ২ ব্রতোপায়নং৩। ইতি ত্রিকাণ্ত- 

-শেষঃ ॥' প্রহেলকং ৪ বাঁচনকৎ ৫। ইতি 

হারাবলী॥ 

প্রহেলকৎ (ব্লী) প্রহেণকৎ 1 ইতি হারা 
বলীনা 

প্রহেলিকা (ক্ত্রী) ছষজানাধরর 1 কুটার্থ 
ভাঁধিতা কথ! । হেয়ালি ইতি ভাষা । তৎ- 

- পর্যায় । প্রবল্হিকা ২। ইত্যঘরঃ॥ 
প্রবহিলকা ৩ প্রবহিলঃ ৪ প্রবহ্লী € 

প্রহেলিঃ ৬। ইতি ভবতঃ ॥ শ্রশ্নদুতী ৭ 
প্রবহনীকা ৮। ইতি শব্দরত্ৰীবলী ॥ তস্য 

লক্ষণং | ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থন্য 
গোঁপনাৎি। যত্র বাহ্াত্তরাঁবথে/কথ্যেতে 
সা প্রহেলিকা ॥ সা দ্বিধার্থী চ শাব্দী চ 
বিখ্যাতা প্রশ্মশানে | 'আর্থী স্যাদর্থ- 
'বিজ্ঞানাৎ শাব্দী শব্দস্য ভঙ্গতঃ॥ আর্থ 

বথা। তরুণ্যালির্সিতঃ কে ডি 
মাশ্রিতং 1 গুরূপাঁৎ অমিধানেইপি কঃ, 

কুজ্তি মৃহুরুঃ ॥ পানীয়কুস্ত ইতি ॥ 
শাবী যথা । সদারিমধ্যাপি ন বৈরিযুক্ত!1 

নিতান্তরক্তাপ্যসিতৈব নিত্যং | বখোঁক্- 
বাদিন্যপি নৈব দুতী কানাম বান্তেতি 
নিবেদয়ন্তি ॥ সারিকা । ইতি বিদগ্ধদুখ- 
মণ্ডনহ ॥ 

গ্রহ্থাদঃ (পুং) প্রহলাদঃ | নস চ হিরণ্য- 

কশিপোঃ পুভ্রঃ পরমবৈষ্বঃ 1 তস্য 
চরিত্রৎ ভাঁগবতীদে$ বর্ততে ॥ 

প্রহলভভিও (ত্ত্রী) প্রীতিঃ। ইতি রি 
ব্যাকরণং ॥ 

প্রঃ (ত্রি) প্রীতঃ। ইত্যদবহ ॥ 

প্রহনাদঃ (পুং ) প্রশ্থাদঃ। স চ পুর্ববজন্মনি 
শিবশর্দণঃ পুভুঃ সোমশর্খ্বনানাভূৎ ততো 

দৈত্যভাবনয়! ঘুতঃ অনস্তরৎ কমলায়াং 
-হিরশ্যকশিপোঃ  নকাশানৈত্যভীবেন 

জাতঃ। ঘথা। লূত উবাচ । য লোষ্টেন 

'সমহ মেনে কাঞ্চনং ভুষণং পুনঃ | জিতা- 
হারঃ স ধর্মাত্সা নিড্রয়া পরিবর্জিতঃ রর 



প্রশ্াদঃ ২৬০৮ প্রক্ষাল £ 

বিধয়ানজ পরিত্যজ্য একন্তিমপি সেবতে 1, 

বোগাননস্মারূটে। নিরাশো নিম্পরিগ্রহঃ॥ 

তস্য বেলাং হসপ্রাপ্য মৃত্যুকালঃ সমাঁ- 

গতঃ। আগতান্ দানবান্ বিপ্রঃ সোসশর্্মা 

ব্যলোকয়ৎ ॥ স্বত্যুকালে তু সংপ্রাপ্তে 

প্রাণযাত্রাপ্রবর্তকে 1 শালগ্রানে মহা” 
ক্ষেত্রে খবীণামেব স্গিধৌ ॥ কেচিদ্বদস্তি 
বৈ দৈত্যাঃ কেচিদদন্তি দানবাঁঃ। এব- 

ঘিধে। মহাশব্দঃ কর্ণরন্ধুগতস্তদা ॥ তন্ভৈব 
বিগ্রবর্ধ্যস্য সবিগ্রাঃ সোমশশর্মণঃ | জ্ঞান- 

স্যানাৎ গ্রচলতঃ গ্রবিষ্টং দৈত্যজ্ং ভয়ৎ ॥ 

তেন ধ্যানেন তস্যাপি দৈত্যভূতেন বৈ 
তদ1। সস্থরৎ তস্য বৈ প্রাণ গতান্তস্য 

মহাত্বনঃ ॥ দৈত্যভাঁবেন অংযুক্তঃ সহি 
মৃত্যুবশহ গতঃ। তক্মাদ্বৈত্যগৃহে জাতে! 
হিরণ্যকশিপোন্তদ! ॥ দেবাস্থরে মহাযুদ্ধে 

নিহতশ্চত্রপাণিনা। বুধ্যমানেন তেনাঁপি 
প্রশ্হাদেন মহাত্মন। ॥ সৃভূশহ বাহাদেবং 

তছিশ্বক্ূপৎ বিচিন্তিতং। যেগাভ্যাসেন 

পূর্ষেণ জ্ঞানমামীম্মহাত্মনঃ ॥ লশ্মার 
পৌর্ববিকং সর্ধ্বং চরিত্র শিবশন্দর্ণহ | 

মোহিপ্যহৎ সোসশর্্ম। বৈ প্রবিষ্ট দাঁনবীহ 
তন 1 কস্য কায়ং কদ! পুথ্যৎ কেবলহ 

ধ্যানসুতমৎ । প্রয়নি চ মহাপুণ্যৈর্ভানা- 

'খ্যের্সোক্ষদাধিভিঃ ॥ অনরে শ্রীয়নাণেন 

প্রস্াদেন মহাত্সনাঁ। এবং চিন্তা কুভা 

পূর্ববৎ আ্মতাং দ্বিজসপ্তম ॥. এতে 

সব্বমাখ্যাতহ সন্দ্রসন্দেহনাশনহ 1 সুভ 

উব্ধাচ। প্রশ্দে ভু হতে ল্ংখ্যে দেব 

দেবেন চক্রিণা। সংহ্দে চ মহাবিপ্রা 

স্তশ্মিং্চ কালনেমিনি ॥ গহ্রাদক্য তু! 

মাতা হিরণ্যকশিপোঃ প্রিয়া গ্রহাদসয 
মহাশোকৈর্দিবা রাঁপ্রৌ প্রশোচতি ॥ 
পতিব্রতা মহাভাগা কমলা নাঁম হুঃখিতা 

খিদ্যমানা দিবা রাত্রে নারদস্তামুবাচ হা? 

মা শুচন্ুৎ মহাভাগে পুভ্রার্থৎ পুথ্য- 
ভাখিনি। নিহতো বান্থদেবেন তব পুক্রঃ 

সমেষ্যতি ॥ তদ্রপলক্ষণোপেতক্তবোদরে 

মহাঁমতিঃ| প্রহ্াদেতি চ বৈ নাষ পুন" 

রস্য ভবিব্যতি॥ বিহীন আঁজ্বরৈর্ভাবৈ- 

বৈষবেন স্মন্বিতঃ। ইন্দ্রত্ং ভোক্যতে 

ভদ্রে সর্ধ্বদেবৈর্নমন্কতঃ ॥ সুখী ভব মহা" 
ভাগে পুত্রেণ তেন বৈ সদা । ন প্রকাশ্থা 

তুযা দেবি স্ববার্তেয়। কস্যচিশ॥ বর্তবা- 
যজ্ঞানভাবৈহ সুগেোপ্যহ তুৎ দা কুরু। 
এবমুক্জা গতো! বিএ নারদে। দুনিমতমঃ | 
কষলায়াশ্চোদরে বৈ আসীহ তঙ্জন্ম 

চোনমহ। পুনঃ প্রহ্রাদো বৈ নাম তগ্যাহ 
জাতো মহাত্সনঃ॥ বাল্যভাঁবং গতে। বিগ্র 

কষ এবহ বিচিন্তয চ। নরসিংহপ্রাদেন 

দেবরাজোইপ্যতৃৎ স হি ॥ ইতি পাপে 
ভূমিথণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ ক্ষ প্রমোদ 

ইতি বিশ্বঃ ॥ শন্দঃ1 ইতি ধরণিঃ [ 

প্রহ্: (ত্রি) নত্রঃ 1 ইত্যণাদিকোষঃ 1 
আসক্তি | ইতি হেনচন্দ্রঃ £ 

প্রক্ষরঃ (পুহ) অশ্থসমহং 1 ইতি হেমচজ্্রঃ ॥ 
প্রক্ষালনহ (ল্লী) ধাবনহ | সান্জনহ। যথা! 

ধর্ম্ার্থৎ যদ্য বিভেহা বরং তগ্নয নিরী- 

হত! প্রক্ষাদনাছ্ধি প্স্য দুরাদস্পর্শনহ 
বন্হ ইতি হিতোপদেশে ১ পরিছেদ্ঃ 



্ প্রাক 
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প্রক্ষালিতঃ (তরি) ধৌতঃ | মার্ডিতঃ। ইতি 
হলামুধহ ॥ 

প্রক্ষেপঃ (গুহ) উষধাদিযু ক্ষেপণীয়দ্রব্যৎ 1 

যথা 1, প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্ষাথ্যাৎ ন্সেহে 

কল্কদমো মতঃ | যোড়শা্টচতুর্ভাগং 

বাতপিত্তকফার্তিঘু [ ক্ষৌদ্রং কষাঁয়ে 
দাতব্যৎ বিপবীতা তু শর্করা | নাত্রা 
ক্ষৌদ্রেঘতাদীনাৎ স্নেছে কাথে চ চর্ণ 
বু ॥ মাঁষিকং হিঙ্গু সিন্ধুথৎ জরণাদ্যাস্ত 

শাণিকাঃ ॥ ইতি বৈদ্যকপরিভাষা ॥ 
বিক্ষেপঃ | যথা | সমিৎপ্রক্ষেপাস্তৎ কর্ম 

ক্কত্বেতি ভবদেবভট্টঃ ॥ 

প্রক্ষেপণৎ (ক্লী); প্রকর্ষেণ ক্ষেপঃ। নিক্ষে- 
পণহ ! 958 অনটু- 

প্রতায়ঃ ॥ 
প্রচ্ষেড়নং (পু) নারাং । ইত্যমরঃ ॥ 
র্ষেড়না ( (স্ত্রী) নারাচঃ। ইত্যমরটাকায়াৎ 

ভগীরথঃ ॥ 

প্রচ্চেদনঃ না? নারাচঃ। ইত্যমরটাকায়াং 
প্রচ্ষেদনা (ভ্্ী ১) ভগ্গীকথঃ [ 
প্রঃ ল পৃভে)4। ল প্রাতি ঘটং জলেন.লোকঃ। 

ইতি ছুর্থাদাসঃ £ ১ 

প্রাক্ ব্য পর্ববদিগ্দেশকালাঃ | ইত্ানরঃ 
প্রাচী দিক্ প্রা দেশঃ কালো বা প্রাকৃ। 

এবং প্রাচ্যা দিশঃ প্রাচেো। দেশাৎ কালাছা 

আগতঃ প্রাগাগতঃ | এবং প্রাচ্যাং দিশি 

প্রাচি দেশে'বা৷ বমতি প্রাধসতি। দিকৃ- 
শব্দাদ্িক্দেশকালে ইতি প্রথমাপঞ্চমী- 

সপ্ডষীনহে স্তাৎ অছেো লুগিতি স্তাতো! 

নুক্1 ইতি তট্টীকায়াং ভরতঃ ॥ পূর্ববহং ॥ 
৮৪৪ 

প্রভাতং । অবান্তরংৎ 4 অতীতং। অগ্রং । 

ইতি হেমচন্দ্রঃ মেদিনী চ | ক্রমপ্রাণ্ডিঃ ! 

ইতি শব্দরত্বাবলী ? 

প্রাকষিকঃ (পুং) ফিড়গঃ। মায়নির্ভকঃ | 

ইত্যুণাদিকোষঃ ॥ 

প্রাকাম্যৎ (ক্রী) -শিবস্যাধৈশ্বর্যাতর্গতিত- 

শর্বযবিশেষঃ | তচ্চ ইচ্ছানভিঘাতঃ ॥ 

ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ হেদচন্দ্রশ্চ ॥ 
স্বাচ্ছন্দ্যানুমতিঃ | তৎ্পর্ধ্যায়ঃ | অব 

সঙ্গ ২ স্বাচ্ছন্দ্যান্ুমনলং ৩ ॥ ইতি 

ভ্রিকাগশেষঃ ॥ 

প্রাকারঃ (পুং) বপ্রোপরি অন্যত্র বা ই. 
কাদিরচিতবেষ্টনং! তৎপর্ধ্যায়ঃ। বরণ:২ 
সালঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ শালঃ ৪ । ইতি 

ভরতঃ ॥ বপ্রঃ৫1 যথ1। প্রাকাররে।ধসো- 

বর্বপ্রঃ পিতৃকেদারয়োরপি | ইতি রত্ব- 
কোধঃ॥ তথ্য পরিমাণং যথ|। উর্দধং 
যোড়শহস্তেভ্যো নৈৰ কুর্ধযাদ্গৃহৎ গৃহী 
উর্দং বিংশতিহত্তেত্যং প্রাকারং ন শু ভ- 

শ্রদং ॥ তন্য দ্বারমানহ | প্রস্থ হস্তদ্বয়াৎ 

পূর্ববহ দীর্ঘে হস্তত্রযস্তথ! | গৃহিণাং 

শুভদৎ দ্বান্নং প্রাকারস্য থৃহন্য চ 

ন মধ্যদেশে কর্তব্যৎ কিক্চিম্,নাধিকে 

শুভং | ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রীকুষলন্ম- 

খণ্ডে ১৯০৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রাককতঃ (ভরি) লীচঃ। ইত্যযরঃ £ ভাষা” 

ভেদঃ। মস চ সংস্কতত্রকৃতিকঃ। যখা। 
, অথ প্রাকৃতহ অথশন্দ আনন্তধ্যার্থো- 
হবিকারার্থশ্চ । প্ররৃতিঃ সংস্কতৎ তত্র 

তত জাথতহ বা প্রারৃহহ ॥ 

্ 

ক্ভবৃং 



প্রাকৃত ২৬১৩ প্রারুত 

তস্কতানন্তরৎ প্রারুতমধিক্রিয়তে। সংস্কৃতী- 

নস্তরং প্রাকৃতস্যানুশাসনং | সিদ্ধসাধ্য- 

মানভেদসহস্কতযোনেরেব তস্য লক্ষণং 

নদেশ্যস্য ইতি জাপনার্থ্ | সংস্কত- 

সমস্ত সংস্কৃতলক্ষণেনৈব গতার্থং। প্রাকৃতে 
. গ্রকৃতিপ্রত্যয়লিঙ্গকারকসমা'সসহজ্ঞাদয়ঃ 

হস্কতবদ্ধেদিতব্যাঃ। লোকাদিতি চ বর্ততে। 

তেনখ খু. ৯ইএ ও উ ঞশ যবিঘর্জনীয়- 
পতবর্জো বর্ণসমাঙ্গায়ে। লোকাদবগন্তব্যঃ | 

উ্রেন স্ববর্গ্যসংযুক্তৌ ভবত এব। এঁদৌ 
তো চ কেষাঞ্চিৎ। কৈতবং কৈনবহ | 
সৌদর্য্যং সৌঅরিঅহ। কৌরবাঃ কৌঅবা। 

তথা স্বরব্যগ্তনং দ্বিবচনং চতুর্থীবহুবচনঞ্চ 

ন তু ভবতি। অবহৃলং বহুলমিত্যধিকৃতং 
বেদিতব্যমাশান্ত্রপরিসমাপ্ডেঃ । ততশ্চ 

ক্ষচিৎ গ্রবৃত্তিঃ বচিদপ্রবৃত্তিঃ বচিদ্বিভ!য| 

্ষচিদন্যদেব ভবতি । ইতি হেমচন্দ্রকৃত- 

শব্দানুশাসনবৃত্তো। অস্টমাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ 
গাদঃ ৪ ক ॥ প্রকৃতিসন্বক্ষী ॥ যথা! | 

ইত্যস্তাসীদ্ধরিভূফীৎ ভগবানাত্মায়য়। | 

পিত্রোঃ সংপশ্টযতোঃ মদ্যে! ব্ভূব প্রাকৃতঃ 

শিশুঃ ॥ ইতি শ্রীভাগবতে দশমক্ষন্ধে 
ও অধ্যায় ॥ 

প্রা্কতভ্রঃ (পুং) বর্ধাশরছসন্তেঘু ত্রিযু খতুযু 
ক্রমেণ বাতপিভকফজভ্বরঃ ৷ যথা | বর্ষা- 

-.. শরদ্বমান্তেু বাতাদৈঃ প্রারুতং ক্রমাহ । 

"ইতি আঁধবকরঃ ] 

প্রাকতদোষঃ (পুহ) বর্ধীশরদ্বসন্তেঘু ক্রসে 

কুপিতো। বাতঃ পিভৎ ককস্চ। যথা। 
চয়প্রকোপপ্রশমাঃ পিতস্য প্রারড়াদিযু। 

শ্লেক্ষণঃ শিশিরাদ্যেযু বায়োধর্ারিরু্িযু 

ইতি রক্ষিতঃ ॥ 
প্রাকৃতপ্রলয়ঃ (পুং) প্রকৃতের্য়ঃ | তা 

বিবরণ যথ| |. নির্ণস্য চ নিত্যস্য 

চাদ্যন্তরহিতস্য চ'। নিমেষাণাং সহশ্রেণ 

প্রকৃতের্দ্ড উচ্যতে ॥ ' ষিদগা ত্বকস্তদ্য 
বাসরশ্চ প্রকীর্তিতঃ | মাসস্ত্রিংশদ্িবা' 

রা্রৈর্বর্ষং ঘ্বাদশমাসকৈঃ ॥ এবং গতে ' 
শতাব্দে চ শ্রীকৃষ্ণে প্রুতের্লয়ঃ | প্রকৃ- 

ত্যাঞ্চ প্রলীনায়াৎ তদৈবং প্রাকৃতে! 

লয় ॥ সর্ববাঃ সংহত্য সা চৈকা মহা" 

বিষ্ণোঃ গ্রসশ্চ যা। কৃষ্ণবঙ্ষপি লীনা চ 

মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ শাক্ত! বদন্তি তাং 

: ছুর্গাৎ বিঝ্ুঃমায়াং সনাতনীহ । সর্ধ্বশক্তি" 
স্বরূপাঁঞ্চ পরাং নারায়ণীং ঈ্তীৎ | বুদ্ধাধি* 

ষাতৃদেবীঞ্ কৃষ্ণস্য ভ্রিগুণাত্মিকাং ॥ 
যন্মায়য়া মোহিতাস্চ রহ্মবিষুঃশিবা দস: ॥ 
বৈষ্ঞবাস্তাং মহালক্ষমীৎ পরাৎ রাধাং 

বদন্তি তে। যদদ্ধাঙ্গ। মহালমনীঃ প্রিয়া 

নারায়ণস্য চ॥ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীগ প্রেছু। 
প্রাণ/ধিকাৎ বরাং | শশ্বত প্রেমময়ীহ 

শক্তিৎ নির্ণাৎ নির্ণস্য চ॥ নারায়ণদ্য 

শঙ্ুশ্চ সহহৃত্য স্বগণান্ বহুন্। 'শুদ্ধনর- 

স্বরূপী চ কৃষে লীনশ্চ নির্ুণে ॥ গোপা 

গোপ্যশ্চ গ্াবশ্চ হরভ্যশ্চ নরাধিপ | 
সর্ধে লীনা: প্রকৃত্যাঞ্চ প্রকৃতিঃ পরবতী 
শ্বরে [ মহাবিষে বিলীনাশ্চ সর্ব তে 

ক্ষুদ্রবিফবঃ 1 মহাবিষুঃ প্রকৃত্যাঞ্চ সা 
চৈবহ পরসান্মনি ॥ প্র্ৃতির্োগনিদ্রো 
চ ভীকৃকনেত্পম্ময়োঃ 1 অরধিষ্ঠানহ 



ৃ -প্রান্কত ২ ২৬১১ প্রাক্তনুঃ: 
? ৩১৪ ও 

সটকারৈবং মায়া চেশ্বরেচ্য়। ॥ প্রক্কতে- 
ব্বাসরৎ যাবন্মিতৎ কালং প্রকীর্ভিতৎ | 

-* তাবদ্রৃন্দাবনে নিদ্্র। কুষ্ম্য পরমাত্বনঃ॥ 

- "অমূল্যরত্বতল্লে চ বহ্চিশুদ্ধাংশুকার্ছিতে । 

. গহ্ধচন্দনমাল্যাঢ্যে বায়ু! স্থরভীকৃতে ॥ 

পুনঃ প্রজাগরে ত্য সর্ধন্থষির্ভবেৎ পুনঃ 
এবং সর্ধে প্রাকৃতিকাঃ শ্রীকুষ্ণহ নির্ণং 

" বিনা ॥ ইতি ত্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিথণ্ডে 
- ৫১ অধ্যায়ঃ ॥ ক 1 অপিচ । প্রকৃতৌ 

" -নংস্থিতো যন্মাৎ সর্ববস্তন্মাত্রসঞ্চয়ঃ | 

অহঙ্কারমহত্ত্বগতো! যত প্রাকৃতো লয়ঃ ॥ 

প্রকুতৌ সংস্থিতো! ব্যক্তমতীতপ্রলয়ন্ত 
যৎু। তন্মাৎ প্রাকৃতনহজ্ঞো হয় মুচ্যতে 

' *প্রতিমঞ্চরঃ ॥ অয়ং যঃ কথিতো বিপ্রাঃ 

প্রাকৃতাখ্যো মহালয়ঃ॥ ইতি কালিকা- 

'' "পুরাণে ২৪ অধ্যায়ঃ 

প্রাকৃতমানুষঃ ( পুহ) সামান্যমনুষ্যঃ । যথা । 
একাদশচমূনাথ ভীম পাদেন মাস্পৃশ ॥ 

পঞ্চানামপি যে! ভর্ভী নাসৌ প্রাকৃত 
১ মানুষঃ ॥- ইতি মহাভারতে গদাপর্ব্ব ॥ 

প্রাকৃতমিত্রৎ (লী)  ন্বদেশব্যবহিতদেশাব- 

স্থিতরাজাদি। ঘথ1। সখ।-গরীয়ান্ শত্রশ্চ 

* কৃত্রিমন্তো। ছি কার্যতঃ॥ শ্যাতামমিত্রে 

মিত্রে চ সহজপ্রারৃতাবপি ॥ ইতি-মাঁঘ- 
ন্বিতীয়সর্গঠ ॥ অস্থা টীকা ।'ননু ক্ষাব্োইয়ং 

দ্যঃ কিৎ করিষ্য তীত্যাশঙ্্য তস্ত বল- 

বত্তাং বজুং মিত্রামিত্রবলাবলবিবেকৎ 

হ -*তাবৎ করোতি। সখেতি | .ক্রিয়য়া.উপ- 

- কারাপকারান্ততররূপয়া নিরৃতিঃ.কৃত্রিমঃ 

সূখ হৃহত গরীয়ান্ বলবান্ এবং শক্রুশ্চ £. 

কৃত্রিমো গরীয়ান্ কৃতঃ হিযস্মাভে কৃত্রিম- 

মিত্রশত্ু.ট কাধ্যতই উপকারাপকাররূপ- 

কারধ্যবশীৎ _নিব্ভাবিতি - শ্রেষঃ।. উক্ত- 

কার্য্োপাধের্যাবজ্ভীবমনপায়াদনয়োর্ির্রা- 

মিত্রভাবোহপি অনপায়ীতি গরীয়ন্ত্রমিতি 

ভাবঃ সহজপ্রাক্ুতে। তু নৈবমিত্যাহ ॥ 

স্তাতামিতি। সহ জাতঃ সহজঃ একশরীরাঁ- 
বয়বাৎ তত্র সহজ মিত্রং মাতৃঘ্সেয়- 

পিতৃঘসেয়াদিঃ .সহজশক্রস্ত. পিতৃব্যতৎ- 

পুজাদিঃ প্রকৃত্য। দিদ্ধঃ প্রাকৃতঃ পুর্ব্বোক্ত- 
সহজকুত্রিমলক্ষণরহিত ইত্যর্থঃ | তত্র 

বিষয়ান্তরঃ প্রাকৃতঃ শক্রঃ তদনত্তরঃ 

প্রারুতৎ মিত্রং অপিন্তর্ধে তে সহজ- 
প্রাকতো শক্রধিত্রে চ স্তাতাং ন ত্বাত্ম 
কাধ্যবশাদনিয়মেনোভয়রূপতামাপদেততে 

ন কুত্রিমশক্রমিত্রে কৃত্রিমশক্ররেব মিত্রঞ্চ 

মিত্রমেবেতি কৃত্রিমাবের মিত্রামিতো। 
গরীয়াংসে। ন তু সহলৌ৷ নাপি প্রারুতা- 
বিত্যর্থ: অনেন কৃত্রিমত্বৎ সর্ববাপবাদীতি 

সিদ্ধং। ইতি মলিনাথঃ ॥ 
প্রাকৃতশক্রুঃ (পু) একবিষয়াভিনিবেশি- 

রাজাদিঃ॥ যথা । বিষয়ান্তরঃ প্রাকৃতঃ 

শক্রঃ। ইতি মাঘটাকায়াং মলিনাথঃ ॥ 
প্রাকৃতিক: (ত্র) প্রক্কৃতিবিকারঃ। প্রক্কৃতি- 

মন্থন্থী। যথা । এবং সর্কে প্রার্কতিকাঃ 
শীকৃ্ণং নির্ণৎ বিন1। ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ডে 
প্রকৃতিখণ্ডে ৫১ অধ্যায়ঃ ্ 

প্রাক্তনঃ (তরি) প্রাগৃভবঃ ॥ ঘখ1॥ প্রপোদিরে 

শ্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ 1 ইতি কুমারসন্তবং 

, অন্যচ্চ ! প্রীক্তনেল ুভহ সর্ববহ হৃথব্া 



প্রাগল্ভ্যৎ ২৬৯২ গ্রাগ্ভার৪- 

বিভবশ্চিরহ । ছুঃখৎ শৌকঃ প্রীর্তনেন 

বিপৎ সম্পচ্চ সাম্্রতৎ ॥ ইতি তঙ্গ- 

বৈবর্তে শ্ীকৃষ্ণজম্মথণ্ডে ৯৪ অধ্যায়ঃ ॥ 

- সসপি চ। বিধাত্র! লিখিত কর্ম প্রাক্তনং 

কেন বাধ্যতে। ম। ভূত্তং ক্ষীয়তে কর্ম 
হল্পকৌটিশতৈরপি , ॥ 'ত্রৈব 
১২৯ অধ্যায়ঃ ॥., - 

প্রাক্তনকর্ম্ণ [ক্রী) ভাগ্যৎ। অদৃষ্ং। ইতি 
জটাধরঃ ॥ পুরাকৃতার্ধ্যঞ্চ | . 

-গ্রাকৃফলঃ (পুং) পনসঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

গকৃকন্তনী (স্ত্রী) পূর্ববফন্তুনী । বথা। গ্রাকৃ- 

ফন্তন্যশ্েজ্জন্মকালে চ যস্য। ইতি কোঠী- 
প্রদদীপঃ॥ 

প্রাকৃফন্তুনীভবঃ (পুং) বৃহস্পতিঃ। ইতি 
হারাবলী ॥ পূর্ববফন্তুনাং জাতে তরি 

প্রাক্ফান্তনঃ ( পুং ) বৃহস্পতি; ॥ ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী ॥ 

প্রাক্কান্তনেয়ঃ ( পুং ) স্বহদ্পতি:। ইতি 
ব্রিকাগুশেষঃ ॥ 

প্রাখধাৎ (রী ) প্রথরত্বং | তীক্ষত1। প্রথর- 
শব্দাৎ ভাঁবার্থে ব্য্প্রত্যয়ঃ 

প্রাগভাবঃ ( পুং) সংসর্গাভাববিশেষঃ | তস্ত 

লক্ষণৎ ॥ বিনাশ্যভীবত্বং 1 তি হাত 
মৃক্তাবলী ॥ 

গ্রাগল্ভ্যৎ (তরী) প্রগল্ভতা) ঘখ!। ।প্রাগল্ত্য- 
হীনস্থ নরস্থ বিদ্যা শত্ত্রং বথ! কাপুর্রুবস্থা 
হস্তে । ন তৃপ্ডিবুত্পাদ্য়তে শরীরে -হৃদ্ধন্ত 

দার) ইব দর্শনীয়াঃ 7 ইতি জ্যোতিস্তত্বং ঘ 
ভ্রীণাযযত্ভাববিশেষ১ 1 যথা ॥ পাগল 

ইতি 

ভ্যোদা্যসাধুর্ধযশোভাবীরহকান্তয়হ দীপ্তি. 

শ্চাবদ্রজা ভাবহাবহেলান্ত্রয়োইদজাঃ 1 

ইতি হেষচন্দ্রহ ॥ 
প্রাগুদীচী ( স্ত্রী ) পর্ব্বোভরবিদিকৃ। ঈশান" 

.কোণঃ। যথা। তত্রোতকীর্ণসভিকাঃ প্রগ- 
দীচযাং দিশি ক্ষিপেৎ।ইতি ভবদেবভট্টঃ 1 

প্রা্জ্যোতিষঃ (পুং) কামরূপদেশঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ স তু নরকরাজপুরং। যথা । 

শ্রীভগবানুবাচ। করতোয়!সত্যগঙ্গ পুর্ব" 
ভাগাবধিশ্রিত। যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাব- 

দেশং পুরং তদ! ॥ তত্র দেবী মহামায়া 
যোগনিদ্রা! জগত্প্রসুঃ ॥ কামাখ্যারূপ" 
মাদায় সদ! তিষ্ঠতি শোভন! ॥ অত্রান্তি 

নদরাজোহয়ং লৌহিত্যে! ্রন্াণঃ সৃতঃ। 
আটন্রব দশ দিকৃপালাঃ স্ব স্বে পীঠে ব্যব" 
স্থিতাঃ॥ অত্র স্বয়ং মহাদেবো! তরদ্ধা 
বাহঞ্চ সর্ববদ। | চন্দ্রঃ সুর্যশ্চ সতপতং 
বনতেহত্রৈব পুভ্রক ॥ সর্ধে ক্রীডার্থ 
মায়াতা রহস্তদেশমুমং | অত্র শ্রী 
সর্ধবতে| ভত্রা। ভোগ্যমত্র সদা বহু॥ অ্রৈব 
হি স্থিতোব্দ্ধা প্রাডুত্রং ননর্জহ। ততঃ 
প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শত্রপুরীনমা ॥ 
অত্র হ্ৎ বস্ ভদ্রত্তে হাভিষিক্তে! ময়! 

স্বয়ং | কৃতদারঃ সহামাত্যৈ রাজা ভৃহ্া 
মহাবল ॥ ততো! বিদর্ভতরাজদ্ত পুরী 
মায়াহয়াং হরিঃ ॥ পুভ্রাথে বরয়াসাল 

নরকম্য সমাং গুণৈঃ॥ ইতি কাঁলিকা" 
পুরাণে ৩৭ অধ্যায়ঃ এ 

প্রগ্ভারঃ (পু) পর্রতাভাগঃ € ইতি 
-ত্বিকাণ্শেষঃ ॥ কুত্রচিৎ প্রাগ্ভাব ইতি 
চ পাঠঃ ৪ 
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প্রাশ্রহরঃ (তরি) শ্রেষ্ঠঃ | ইত্যমরঃ ॥ - 
প্রাশ্জাটং (ক্লী) অঘনদধি। ইতি ব্রিকাণ্ড- 

. শেষঃ ॥ 

শ্রাপ্যৎ (তি) শ্রেষ্ঠঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
আাথহশঃ (পুত) হবিষাৎ হোতব্যানাং আধারো 

',. যদ্ধৃহৎ ততঃ প্রাক পূর্বদেশে যজমান- 
অদস্তাদিস্থিত্যর্থং গৃহং। ইউদযজাছে। 7 
পূর্ব্বকুলঞ্চ ॥ 

প্রাথাতঃ (পু ) যুদ্ধৎ 1, ইতি হেমচন্দরঃ ॥ 

প্রাঘারঃ ( পুহ ) স্বতাদিক্ষরণং। তৎপর্য্যায়ঃ! 

শ্চ্যোতঃ ২। ইত্যমরঃ 

প্রাঘুণঃ .(পুহ) অতিথিঃ1* ইতি ত্রিকাণ্ড- 

শেষঃ 
প্রাঘুণিকঃ (পু ),অতিথিঃ | যথা ॥ অমিত 

মধু, ততকথা মম অবণপ্রাঘুণিকীকৃতা 
জটনৈঃ ॥ মদনানলবোৌধনেইভব" খখ 

'ধাষ্যা ধিগধৈর্ধ্যধারিণঃ | ইতি নৈষধ- 

- দ্বিতীয়বর্গহ £ 
প্রাুর্ণিকঃ ( পু) অতিথিঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥, 

প্রা (তরি) পূর্ববদিকৃ। পূর্ববদেশঃ 1 -পুর্বব- 

কালঃ। ইতি মেদিনী ॥ 

প্রাঃ (পু ) পণববাদ্যৎ |. ইতি" শব্দরত্রা- 
॥ বলী॥ 

প্রাঙ্গণৎ (ক্রী) পণববাদ্তৎ | ইতি শবদরত্থা- 

বলী॥ গৃহভূমিঃ। আঙ্গিন! ইতি উঠান 

ইতি চ ভাষা তৎপর্ধযায়ং | অজিরং ২ 

চত্বরং ৩ অর্গনং ৪ $ ইতি হেমচন্দ্রঃ'্ 
সুরধ্যবিদ্বস্ত তশ্য দোষে! যথা। অভদ্রদং 

ূরধ্যবেধহ প্রাঙ্গণঞ্চ তখৈব চ। ইতি ত্রহ্ধ- 
বৈবর্তে শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে ১০৩ অধ্যায়ঃ ॥ 

১৪৫ 

প্রাঙ্যায়ঃ ( পুৎ) চতুর্ধোভরান্তর্গতোভ্তর- 
বিশেষঃ। যত্রাভিযুক্ত এবং ভ্রয়াদন্সিন্নর্থে 

অনেনাহমভিযুক্তস্ত তত্র চায়ৎ ব্যবহার- 
মার্গেন পরাঁজিত ইতি । উত্তঞ্চ কাততা- 

য়নেন। আচারেণাবসনোহগি পুনললেখ* 

যতে যদ্দি। সোইভিধেয়ে! জিতঃ পুর্ববং 
প্রাঙ্যায়শ্চ স উচ্যতে॥ ইতি মিতাক্ষরা॥ 

প্রাঁচিকা (ন্ত্রী) বনমক্ষিকা। ভাশ ইতি ভাষা। 
ইত্যমরভরতোৌ ॥ 

প্রাচী (জ্জরী) পুর্ববা দিকৃ। ইত্যমরঃ॥ পুঁজক- 
পুজ্যয়োবগ্রৎ । যথা | দেবাগ্রে স্বস্ত 

চাপ্যগ্রে প্রাচী প্রোক্তা গুরুত্রমৈঃ | 

ইতি। যত্রৈব ভানুস্তর বিয়ত্যুদেতি প্রাঁচীতি 
তাৎ বেদবিদো বদন্তি। তথা পুরঃ পুজক- 

পুজ্যযোশ্চ সদাগমজ্ঞাঃ প্রবদণ্তি তত্ত্রে 
ইতি তিথ্যাদিতত্বং ॥ 

প্রাচীনঃ (তরি) পুর্বরদিগ্দেশকাঁলভবঃ। তৎ- 

পর্যায়ঃ। প্রাকৃ২"। প্রাীরং | তৎ- 

পর্ধ্যায়ঃ। আবেষউটকঃ ২ বৃতিঃ ৩। ইতি 

হেমচক্দ্রঃ ॥ 
প্রাঈীনপনষহ (পুং)বিন্বং। ইতি ত্রিকা- 

শেষঃ। 

প্রাচীনবহিঃ [ স্] (পুং ) ইন্দ্রঃ। ইতি হেস- 
চন্দ ॥ রাদবিশেষঃ। যথা । হবিদ্ভানাৎ 

ষড়াগ্রের়ী পুত্রানজনয়দূলরতং ॥ প্রাচীন- 
বহিষং শুক্তং জয়ং কৃষ্ণং প্রযাজিনহ 
প্রাচীনবহির্ভগবান্থ মহানালীৎ প্রজা- 
পতিঃ। হবিদ্ঘানাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেন' সহ- 

বদ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥ প্রাচীনাগাঃ কুশাস্তন্য 

পৃথিব্যাৎ বিশ্রুতা মুনে ॥ প্রাচীনবহি- 
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্গবান্ খ্যাতো ভূবি সহাবলঃ ॥ সমুদ্র 

তিনসায়াজ্ত কৃতদারে! মহীপতিঃ। মহত- 

- স্তপনঃ পারে জুবর্ণায়াং মহীপতিঃ ॥ 

হয়ুবে দশ পুত্রাংস্চ শুদ্সিগাং বৈ প্রচে- 

তসঃ ॥ দশবর্ষসহআণি সমুদ্রসলিলে 

শয়াঃ ॥ ইতি বহ্ছিপুরাণে বরসর্গে। নানা 

ধ্যায়ঃ.॥ 

গুঠচীন! (স্ত্রী )-বনতিক্তিক1। অকিনাঁদি ইতি 

ভাষা । ইত্যমরঃ ॥ রাকা । ইতি শব্দ- 
চন্ত্রিক ॥ প্রাগৃভবা চ ॥ 

পরাচীনামলকৎ (লী ) পাঁনীয়ামলকং ৷ পানী 

আমল! ইতি ভাষা | তৎপর্য্যায়ঃ | বারি- 

বদরং ২। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ অস্থয 
গুণঃ | দোঘত্রয়গরনাশিত্ৎ । ইতি ভাব- 

প্রকাশঃ ॥ 

প্রাচীনাবীতৎ (ক্লী) আাদ্ধাদে! বামকরে বহি- 
দ্ধতে গতি দঙ্দিণন্বন্ধার্পিভজ্ঞসু্ৎ | 
ইত্যনরভরতে। ॥ তথাহি। সব্যৎ বাহুৎ 

সনুদ্কৃত্য দ্ষিণে ভু ধৃতং দ্িজাত। প্রাজীনা" 
বীতসিত্যুক্তৎ পিত্রে কন্দদণি যোজয়েৎ॥ 

. ইতি কৌচ্রে উপবিভাঁগে ১০ অধ্যায়ঃ ॥ 
পরাগীনাহীতী [ন্] ( পুহ ) প্রাচীনাবীত- 

বিশিষ্টঃ। যথা । সব্যৎ বাহুমুদ্ৃত্য শিরো- 
ইবধায় দক্ষিণেহহশে প্রতিষ্ঠাপয়তি সব্যৎ 
কক্ষমব্লন্বৎ ভবতি এবং প্রাচীনাবীতী 

ভবতীতি। ইতি গোভিলঃ ॥; প্রতিষ্ঠা- 
পয়তি যজ্ৌপবীতমিতি শেষঠ। জা 

- হিকতদ্বং ॥ : 

প্রাচীপতিঃ (পুং) ইন্দরঃ। ইতি ভ্রিকাশুশেষঃ 

প্রাচীর (কী) প্রাস্ততোহৃতিং। পলাচীল ইতি 

ভারা । ইত্যসরঃ ॥ ছুর্গার্থ, নগরাদেঃ 

 প্রীনিভাগ্ে বেণুকণ্ট কবেত্রাদিমযী বৃডি- 
বেউটনিকা। ইতি ভরতঃ | ঘ্বপ্ধব্যামপি 

বৃতৌ প্রাচীরমুপচারাদিতি স্থাম্যাদয়ঃ ॥ 

তত্পর্যায়ঃ | ব্বৃতিঃ ২। ইতি ভট্টঃ'॥ 

প্রাচীনৎ ৩। ইতি যুকুটঃ ॥ গ্রাচীরং 
প্রাররোহপি ৪ স্থাৎ প্রান্বতিঃ ৫ প্রান্ততো- 

সবৃতিঃ ৬1 ইঞ্টকাযৃতিকাঁদ্যৈশ্চ গৃহ" 
বাট্যাদিবেউটনে ॥ ইতি শব্দাবলী ॥া 

অথ প্রাচীরনির্ণয়ঃ । গজৈরভেদ্যা মনুজৈ- 

রলগ্খ্যাঃ প্রাচীরখণ্ডা নৃপতের্ডবন্তি 1 
রাজদণ্ডোমভা: সর্ব প্রাচীরাঃ পৃথিবী" 
ভুজঃ। বিংশতিত্তে তু পঞ্চাত্রে পার্বযোঃ 
পঞ্চ পঞ্চ চ ॥ পশ্চাছ পঞ্চ চ -বিজ্ঞেয়াং 

প্রাচীরাঃ গৃথিবীভূজঃ |" র্ববপ্রান্তে তব" 
রণো। নাম প্রাচীর উচ্যতে ॥ প্রতিঞাকার' 

হস্থানৎ দ্বার নাতিযুখন্থিতহ | | 

তত্র জয়াখ্যন্ত দীর্ঘস্ত বাস্তখণ্স্য নির্ণয়ঃ| 

তদ্বখ/। রাজচ্ছত্রান্তরে পঞ্চ রাজদারে 

মহীপতেঃ। রাজদগুত্রয়ে সার্ধে জয়ছারে 

প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ অদ্বারে প্লাজদপ্ার্দে 

প্রাচীরাঃ পৃথিবীপতেঃ 1. এবং ব্যবশ্থিতে 

স্থানে মধ্যমে তদ্ধি তিষ্ঠতি ॥ রাজিচ্ছত্র 

ছপ্রং সার্দমায়ানে জয়বাস্তনি। পরিণাহে 
পঞ্চ রাজদত্তাত্তিষ্ঠন্তি সধ্যতঃ 0 রাজা 
পট্টাভিধানেন ন্থাঁনমেতন্লিগদ্যতে। অন্মিন্ . 

গৃহ, বৃপঃ হৃতা হুচিরং জৃখমন্্তে ॥ 

অভ্ঞানাদ্দস্ততো! রাজা যোইন্ত্র গুহমার- 

ভেহ। সোহচিরান্যৃত্যবাপ্েতি রোগহ 
শোক ভর়ন্তথা, ৪ বমদচ্রাদয়ণ্ডো 



প্রাজাগ . ৬১৫ প্রাজাগ 

1: কোঁথাঁহতিরুপত্রবহ | যে চান্তে বাস্তব 

দোষাঁঃ স্্যহ স্থানে -দোষাশ্চ যে পুনঃ ॥ 

_ ন স্পৃশ্টতে ' রান্তপট্টন্তৈঃ সর্পৈর্গরুড়ো 
যথা ।- দ্বিগুণাদিরতোইপি স্যাৎ ক্রনীদ্- 

ভঙ্গাদিবাস্িবু ? রাঁজচ্ছত্রমিতেইপ্যেবং 

প্রাচীরে গগদোযক। ইতি যুক্কিকল্প- | " 
? "তরুঃপ টি 

আর ই)বান্মীকিমুনিঃ। ইতি হেমচজ্রঃ। 
প্রাচেতসঃ "পু ) প্রাচীনবহ্থীরাজপুল্রাঃ 1 

নান্তনিত্যবহুবচন্ান্তোইয়ৎ'| যথ! |. এব- 

,- সুক্তাস্ত তে পুভ্রাস্ততঃ প্রাচেতদো দশ। 

-. পয়োধিনূলিলে মগ্রান্তপন্তেপে হুদা 

- ক্রগং ॥ -পতত্রিরাঁজমারঢং নীলোংপল- 
। দলচ্ছবিং।দৃষটা প্রাচেতনঃ সর্ব্বে শিরোভি- 

1," রূবনীগতাঁঃ 1 -ইতি বহিহপুরাণহ ॥ 

প্রাচ্যং (পু) শরাবত্যাঃ প্রাদক্ষিণদেশঃ। 

:ইত্যমরঃ ॥ পূর্ববদেশীয়ে তি ॥ 

প্রাজকঃ (পুহ ) সারথিঃ 1 ঘথ।। যত্রাপবর্ততে 

'. সুগ্যৎ বৈগুপ্যাৎ প্রাজকন্ত চ। তত্র ব্বাসী 
- ভবেদ্দখ্যে। হিংসাঁয়াং দছ্বিশতৎ দমৎ | 

" ভোজনং ২৬ গ্রানাঃ। দিবসত্রয়ং, অয 

, চিতভোজনহ ২৪ খ্রাসাঃ। দিবসত্রয় 

উপবাসঃ1 যথা । ত্র্যহং সায়ং ভ্র্যহৎ 

প্রাতন্ত্যহমদ্যাদঘাচিতং | ত্র্যহং পরস্ত 

নাশীয়াৎ প্রাজাপত্যৎ চরন্ দ্বিজঃ ॥ 

গ্রাননহখ্যা পরাশরেণোক1 ॥ সাঁয়ৎ 

ঘ্বাবিংশতিগ্রা্াঃ প্রাতঃ বড়িংশতি- 
স্তথা। অযাঁচিতে চতুর্ব্বিংশঃ পরঞাঁন- 

শনং স্মৃতৎ ॥ ইতি প্রারশ্চিভতন্তৎ 1ঞ%॥ 
তত অগয্যাগমনাদিপ্রায়ম্চিতং | ঘথা॥ 

অগম্যাগঘনং কুদ্বা মদ্যগোমাহসভক্ষণং! 

শুধ্যেচ্চান্ায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজাপত্যেন 

ভুদিপঃ। বৈশ্ঠঃ সান্তপনাচ্ছুদ্রঃ পর্গ- 
*হোভিধিষ্তধ্যতি ॥ থায়শ্চিন্তে কৃতে 

দদ্যাদগবাৎ ত্রাঙ্াণভেজিনৎ ! ইতি 

গাঁরুড়ে হ২৬ অধ্যায়ঃ, 17 রোহিগী- 

নক্ষত্রৎ | যথা । অন্দে গুরুঃ শশী চৈব 

প্রাজাপত্যে রবিস্থ!। পুর্ণিন গুরুবারেণ 
মহাজ্যৈহী প্রকীর্তিতা ॥ ইতি প্রাঁয়শ্চিভ্ত- 

বং এ 

ইতি অনুবচনে যত্র সারথেরকৌশল্যাদ্: | প্রাজাপত্যঃ (পুং ) প্রয়াগঃ। ইতি ব্রিক 
যানমন্তথা গচ্ছতি তত্র হিংসায়াঁৎ অশি- 

ক্ষিতসারথিনিয়োগাৎ স্বামী দ্বিশতৎ দণ্ডং 
দণ্ডঃ স্যাদিতি কুম্থুকভটটঃ ৷ কি প্রায়- 

শ্চিত্ততত্বং ॥ 

্রাজনহ (রী ) তোদনহ | পাচনীবাড়ী -ইতি ণ 

" ভাষ!। ইত্যসরঃ ॥ 
প্রাজাপত্যুৎ (ক্রী) দাদশাহ্সাধাব্রতবিশেষঃ 1 
1 তত্র দিবিসত্রয়ং রাত্রিসাত্রভোজনং 

২২ গ্রাসাঃ 1: দিবসতয়ৎ দিবানাত্র 

শেষঃ [ জৈনরাজতেদঃ। ততপর্ধ্যায়: ! 

ত্রিপৃষ্ঠঃ ২1. ইতি হেমচজ্ট এ কায়- 
-নামকবিবাহঃ| সহ ধর্মৎ চরতাৎ ইতি 
নিয়মত কৃত্থ! কন্যাদানহ | ঘথা। ইস্যু! 

চরতাৎ ধন্মৎ সহলা দীযতেহর্ধিনে । স 

কায়ঃ পাবয়েভজ্ঃ যটু বড়স্যান্ হাঁ 
আনা ইতি নিতাক্ষরা ঘ কায়ঃ কঃ 

- প্রাপতির্দেবতা অন্যেতি প্রাজাপত্য 
ইত্যর্থঃ ৷ ইত্যুদ্ধাহতত্বুং & 



প্রার্জলঃ ২৬১৬. প্রাণঃ 
এ 

প্রাভাপত্যা (ত্ত্রী) প্রত্রজ্যানপূর্বকর্তব্য- 
প্রজাপতিদেবতাকপর্ধস্বদক্ষিণেিঃ। যথা। 
পরাজাপত্যাৎ নিরূপ্যে্তিং সর্বববেদসদ- 
ক্ষিণাং। আত্মন্যমীন্ সমারোপ্য ব্রাঙ্গণঃ 
প্রব্রজেদ্গৃহাৎ॥ ইতি মানবে ৬ অধ্যায়ঃ ॥ 

পরাজিত [খ ] (পুং) সারথিঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রকৃষ্টগন্তরি ব্রি ॥ 

প্রাজ্ছঃ ( পুং ) কন্ধিদেবস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা। 
যথা। কক্ছিৎ দরব্টুং হরেরংশমাবিভূর্ত 
শল্তলে । কবিৎ প্রাজ্ঞ স্মন্তধ্চ পুরস্কৃত্য 
মহাপ্রভং ॥ ইতি কল্ধিপুরাণে ২ অধ্যায়ঃ॥ 
পূণ্ডিতঃ। ইত্যমরঃ ॥ রাজগুকঃ। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

প্রাজ্ঞঃ (তরি) পণ্ডিতঃ। দক্ষঃ। ইতি শব্দ- 
রত্াবলী ॥ 

প্রাজ্জমানী (ত্রি) পণ্ডিতাভিমানী। যখা। 

ছুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে। 

যো ভেষজমবিজ্ঞায় গ্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি ॥ 

... ইতি চরকঃ॥ 

প্রাজ্ঞ! (রী) বুদ্ধিমতী | তৎপর্ধ্যায়ঃ। ধীমতী ২। 

ইত্যমরং ॥ বুদ্ধিঃ। যথ!। প্রজ্ঞ! প্রাজ্ঞ 
ধর! জ্ঞপ্ডিঃ পগু! ঘংবেছনং বিদা। ইতি 
রায়যুকুটধৃতশব্বার্ণবঃ ॥ 

প্রাজী (স্ত্রী) স্বয়হজ্ঞাত্রী । তহুপর্ধযায়ঃ | 
প্রজ্ঞা ২। ইত্যমরঃ ॥ পণ্ডিতপত্থী । ইতি 
প্রাজ্ৰশব্দটাকায়াং ভানুদীক্ষিত্রঃ ৪ 

প্রাজ্যৎ (তরি) প্রচুরহ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রাপ্তলঃ (তরি) সরলঃ । যথা] 1 খাজাঁবজিদ্ধ- 

অগুণে। প্রাগ্তলঃ সরলোহপি চ। ইতি 
অটাধরহ ॥ 

প্রাই[ ছ] (পুং) পৃচ্ছতি ব:) প্রশ্কর্ত। 
- ইতি সুগ্ধবোধব্যাকরণং ॥ 

প্রাড়িবাকঃ (পুং )'ব্যবহারদ্রক্টা। জজ্ ইতি 
ইঙ্গরেজী ভাষা । তৎপর্ধ্যায়ঃ।, ঘক্ষ- 
দর্শকঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ ব্যবহারদশী ৩। 

ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ দে ব্যবহাঁরাণাং খণা-, 
দানাদিবিবাদানাং দ্রষটরি নির্ণেতরি ধর্ম 
ধ্যক্ষে ইত্যর্থঃ। পুচ্ছতি বাদিপ্রতিবাদি-. 
বাক্যং প্রাট্ দদৃজ্জুছ্বাক্ প্রাড়িতি, 

নিপাতঃ | বিবিচ্য বক্তি বিবাকঃ কভাঁবে- 

ইমী ইতি ঘএ প্রাট্ চাসে। বিবাকশ্চেতি 
প্রাডিবাকঃ ॥ বিবাদানুগতৎ পৃষ্টা পূর্ব- 
বাকাৎ প্রযক্রতঃ। বিচারয়তি যেদামৌ 
প্রাড়িবাকস্ততঃ শ্যৃতঃ ॥ ইতি শ্মৃতিঃ। 

ইতি ভরতঃ ॥ অপি চ। অধিপ্রত্যধিনৌ " 
পৃচ্ছতীতি শ্রাট্ তয়োর্ববচনং বিরুদ্ধা 
বিরুদ্ধ সভ্যেঃ সহ বিবিনক্তি বিবেচয়তি 

বেতি বিবাকঃ প্রাট্ চাস .বিবাঁকশ্চেতি 
প্রাড়িবাকঃ। উক্তঞ্চ। বিবাদানুগতমৃপৃহথী 
সসভ্যন্তৎ প্রযত্রতঃ | বিচারয়তি যেনাসে। 
প্রাড্বাকম্ততঃ স্বৃতং॥ ইতি মিতাক্ষরা ॥ 

পণঃ (পুহ) ব্রহ্গা। ইতি তিকাগুশেষঃ ॥ 

হম্মারুতঃ | বোলঃ। কাব্যজীবঃ। অনিলঃ। 
বলং। পুরিতে ত্রি। ইতি মেদিনী। সন" 
শরীরসমঞ্ট্যপহিতচৈতন্যৎ ॥ প্রাগননবান্ 
নাসাশ্রস্থানবন্ভী বায়ুঃ। ইতি বেদান্ত", 
সারঃ ॥ ত্য কর্ম বহিগমিনহ | ইতি ভ্ীধর- 
স্বামী ॥ তস্য জপং স্থাননি চ যথা ॥ 

ইন্দরনীলপ্রভীকাশং প্রাণরূপং প্রকীর্তিতং। 
-স্যনাসিকয়োন্ধ্যে হস্মধ্যে সাভিত 



গ্রাণভ ২৬১৭ গ্রাণাঃ 

মধ্যগে | প্রাণালয় ইতি প্রাঃ পাদাদুষ্টঠে- 
হপি কেচর্ন। ইতি যোগার্ণবঃ ॥ পঞ্চ- 

প্রাণবিবরণহ বহুবচনান্তগ্রাণশব্দে দ্রউব্যৎা 

ধাতুঃ পুভ্রঃ যখ্য। আয়তিনিয়তিশ্চৈর 

মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ। ভার্ষ্যে ধাতৃ- 

বিধাত্রোত্তে তয়োর্জাতো . স্থতাবুভৌ ॥ 

প্রাণশ্চৈব স্বুকণু্চ পিতা মম মহাযশাঃ! 
ইতি মার্কগেয়ে কুদ্সর্গধ্যাযঃ ॥ 

প্রাথকঃ (পু) সন্তজাতীয়ঃ | প্রাণিমাত্রৎ 
জীবকদ্রুমঃ | চোলঃ। ইতি মেদিনী ॥ 

প্রাগথঃ (গুহ), বায়ুঃ | বলবান্। ইত্যুণাদি- 
কোষঃ॥ প্রজাপতিঃ। তীর্থ । ইতি 

২ক্ষিপ্তনারোণাদিরুিঃ ॥ 

প্রাণদং (ক্রী) জলং। রক্তং ॥ ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ 0 

প্রাণদঃ ( পু ) জীবকবৃক্ষঃ। ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টহ ॥ 

প্রাণদ1 (ভ্ত্রী) খদ্ধিবৃক্ষঃ। হরীতকী। ইতি 
রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

প্রাণনৎ (ব্লী) জীবনহ | ইতি জটাধরঃ ॥ গলে 

- পু । ইতি শব্চক্জিকা ॥ 

প্রাণনাথঃ ( পুং ) পতিঃ | ইতি শবররত্রাবলী ॥ 

প্রাণন্তঃ (পুহ ) বায়ু ॥ ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদ্যা- 
মুণাদির্ভিঃ ] রসাগ্ছনং ॥ ইত্যুপাদি- 

কোষঃ 1 
প্রাণস্তী (ভ্্রী) কু হিকা । ইত্যুণাদিকোষং £ 
প্রাণপ্রদা [ত্ত্রী ) খদ্ধিনামকৌধধং | ইতি 

বহুমাল! ॥ 
প্রাণভান্বান্ [ৎ ] পেং) সুভ্রঃ॥ ইতি শব্দ 

'রত্বাবলীর ? ঠ 

১৪৬ 

প্রাণময়কোযঃ (পু) কর্শেক্দিযনহিতপ্রাণাদি- 
পঞ্চকহ। ইতি বেদান্তমারঃ | 

প্রাণসত্যমহ (পুহ) প্রাণায়ামহ 1 যথা ॥ 

তদশত্তো তচ্চতূর্থমেবহ প্রাণষ্য সহ্যমঃ ॥ 
ইতি তন্ত্রসারঃ॥ 

প্রাণসন্ন  নৃ] (কী) শরীরং | ইতি কেচিৎ॥ 

প্রাণদমা (জ্ত্রী) পত্রী । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 
প্রাণহারকৎ (ক্লী) বৎননাভঃ। ইতি রাঁজ- 

নির্ধনটঃ ॥ অহুনাশকে ত্রি॥ 

প্রাণাঃ (পুং) অসবঃ | ইত্যমরঃ ॥ দ্বে অঙ্- 

সমিহিতেনু পঞ্চবায়ুতু। অন্যস্তে ঘসবঃ 
না্নীতি উঃ। প্রাণিতি এভিঃ প্রাণাঃ 

ঘঞ্,। এবমিতি অন্থবন্ প্রাণ! অপি গুহ 

বনুত্ধে ইত্যর্থঃ। অন্থ্প্রাণশব্দাভ্যাৎ বহু- 

বচনান্তাভ্যাৎ পঞ্চপ্রাণাদয় উচ্যন্তে ন 

পুনরেকৈকাভিধানে বহুবচনং অতএব 
পাণোহপান ইত্যক্তৎ দি শীণে! গুদে- 
হপান ইত্যাদি চ দৃশ্যতে ।, ইতি তট্টা- 
কায়াৎ ভরতঃ ॥*% ঘ শ্রীরন্থপঞ্প্রাণা 

যথা । প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ। 
চ বায়বঃ। শরীরন্থ। ইমে ইত্যমরঃ 1 
ইমে প্রাণাদয়ঃপঞ্বায়বঃ শরীরে তিষ্ঠন্তি 
তে চ নিয়তন্থানস্থাঃ |] যদাহুঃ। হৃদি 

প্রাণে! গুদেইপানং নমানেো! নাভিসহস্থিত2। 

উদানঃ কদেশে চ ব্যানঃ সর্ববশরীরগ 
ইতি ৫ ক এব তদ্াপারাশ্চ যথা | 
অন্রপ্রবেশনহ সুত্রাহ্যৎসর্গোইমবিগাচমহ। 

ভাষণাদি নিমেষাদি তছ্যাপারাঃ ক্রমাদমী ॥ 
ইতি চ ভরত ৪ প্রাণতরাণি বখা। 

সদ্যোযাংসহ নবানঞ্ক বালা জী ক্গীর- 
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ভোজনং । স্বতরমুক্টোদকধৈৈব সদ্যংপ্রাণ- 

করাণি যট্॥ক%॥ প্রাণহরাণি যথ!। শুকং' 
মাংমহ জরিয়ে বৃদ্ধ বালার্কম্তরুণৎ দূধি 

প্রভাতে মৈথুনহ, নিদ্রা সদ্যংগ্রাণহরাবি 

ষট্॥ ইতি চাঁণক্যকর্মুলোচনে .॥ & 1 
প্রাণবিয়োগকালকর্তব্যৎ যথা! । কণ্স্থানং 

শুতে জীবে ভীতিবিভ্রান্তমানসং। জ্ঞাত! 

চ বিহ্বলং তত্র শীত্রং নিঃনারয়েদৃশৃহাৎ | 
কুশাস্তরণশায়ী চ দিশঃ সর্বান পশ্যতি ! 

লব্স্ৃতিরুহুর্তাভূ যাবজ্জীবে! ন নশ্ঠাতি | 
বাচয়েৎ শ্েহভাবেন ভূমে দেবা দ্বিজী- 

তয়ঃ। ন্থবর্ণঞ। হিরণাঞ্চ যখোৎপন্ষেন 

মাধবি ॥ পরলোক্হিতার্থায় গোপ্রদানং 

বিশিষ্যতে | সর্ববদেবময় গাব ঈশ্বরে ণাব- 
তারিতাঃ ॥ অযুতহ ক্ষরয়ন্ত্যশ্চ প্রচরত্তি 

মহীতলে | এতাপাঞ্চেব দানেন শীত 
যুচ্যেত কিল্িষাৎ ॥ পশ্চাৎ আুতিপথং 

দিব্যযুত্কর্ণেন চ আ্রাবয়েৎ। যাবৎ প্রাণান্ 

প্রযুচ্যেত কৃত! কর্ম ুছু্ষরহ ॥ দু হ্ুবি- 

হবলৎ হোনং মম মর্গানুসারিণৎ | গ্রয়াণ- 
কালে তু নরো মন্স্রেণ বিধিপুর্ববকৎ ॥ 

মন্ত্রেণানেন কর্তব্যৎ সর্ববসংসারমোক্ষণৎ | 

মধুপর্কৎ ত্বরন্ গৃহ ইমৎ মন্ত্রমুদাহরেহ [ 

মন্ত্রঃ গুহা চেমৎ মধুপর্কমাদ্যৎ সংসার- 

নাশন্করং ত্বযবতেন তুল্যং। নারায়ণেন 

রচিত ভগবহুপ্রিয়াণঠৎ দাহে চ শি 

করণৎ স্ুরলোকপুজ্্যৎ ৮ তত তেন 

মন্ত্রেণ দদ্যাদৈ মধুপর্ককং পুরুষো মৃত্যু 

কালে ভুপরলোকগ্রখাবহহ ॥ এবং বিনিঃ 

স্থতাৎ প্রাণাৎ সংসারঞ্চ ন গচ্ছতি | নন্ট- 

সংজ্বং সমুদ্িশ্থ জ্ঞাত! মৃতাবশং গতহ | 

ম্হাবনস্পতিৎ গত্ব! গন্ধাংস্চ বিবিধানপি 1 

ঘ্ৃততৈলমমাযুক্ত কৃত্বা বৈ দেহশোধনহ ॥ 

তেজোব্যয়করং বাষ্য তৎ সব্র্বং পরি- 

কল্প্য চ। দক্ষিণায়োৎ শিরঃ কৃত্ব! সলিলে 
তৎ নিধাঁয় চ। তীর্থাদযাবাহনং কৃত্বা 

স্থাপনৎ তশ্য কারয়ে॥ গয়াদীলি চ 

তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ | কুরু- 

ক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গা চ যমুনা চ সরিছরা ॥ 
কৌশিকী চ পয়োফ্তী চ সর্ববপাপপ্রণা- 
শিনী। গণুকী ভদ্রনাম। চ সরযূর্বলদ! 
তথ! ॥ বনানি নববারাহং তীর্ঘৎ পিগা- 

রকং তথা । পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি 
চত্বারঃ সাগরাশ্তথা | সর্ববাণি মনসা ধ্যাহ। 

আনমেবস্ত কারয়েৎ ॥ প্রাণাদগতত্ত তং 
জ্বাত্বা চিতাৎ কৃত্বা বিধানতঃ ৷ তস্য! 

উপরি তৎ স্থাপ্য দক্ষিণাগ্রৎ শিরস্তথ! ৷ 

দেবানগ্রিযুখান্ ধ্যাত্ব গৃহ হস্তে হুতা" 

শনহ। প্রভ্বাল্য বিধিবর্তত্র মন্ত্রমেতছুদা- 

হরেৎ॥ মন্ত্রঃ। কৃত। তু ছু্ষরং কর্ত্দ জানতা 
বাপ্যজানতা। ম্বত্যুকালবশং প্রাপ্য নরঃ 

পক্ষত্বমাগতঃ ॥ ধর্্াধর্ণাসষাযুক্কো লোভ" 

যোহসবারৃতঃ | দহেয়ং তস্য গাত্রাণি 

দৈবলোকায় গচ্ছতু ॥ এবধুক্! ততঃ শত্রৎ 
স্বত্বা চৈব প্রদক্ষিণহ | ভ্বলমানহ তদ! 

বহ্িৎ শিরম্ছানে প্রদাপয়ে 1 চাহ 
ব্বর্যেযু সংস্কারমেবন্তবতি পুভ্রক। গাত্রাণি 

বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য বিমিবর্তয়েহ £ স্বত- 
নাঘ তখোদ্দিশ্য দদ্যাৎ পিগুং মহী- 
তলে । তদাপ্রত্থতি চাশোচহ দৈবধর্শ ন 
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কারয়েৎ॥ ইতি বরাহপুরাণে ছি 

পতিনাবাধ্যায়ঃ ঘ. 

প্রীণা "(ভ্্ী) পক্ষিণীবিশেষঃ । সা চারা: 

গারুড়য়োঃ শ্বশ্রুঃ। বথা | পুলহস্ত্যাত্মজঃ 

সর্গঃ প্রাণায়ান্ত নিবোধত | কন্যা 
ষড়িতি বিখ্যাতাঃ প্রাণায়া বৈ বিজজ্ভিরে ॥ 
শ্রেনী ভাবী তথ. জোৌঞ্ষী ধৃতরাহী 

শুনী শুকী। অফণন্য ভার্যা শ্যেনী বীরধ্য- 

বন্তে। মহাবলৌ। | সম্পাতিশ্চ জটাযুশ্চ 

প্রসৃতৌ পক্ষিমতখে। সম্পাতির্র্নয়ন্ 
গৃত্জান্ কাকাঃ পুত্র জটায়ুষঃ ॥ ভার্ধ্যা 

গরুত্বতম্চাপি ভানী ক্রৌ্ধী শুনী শুকী 1 
ইত্যমিপুরাণহ ॥ 

প্রাণাধিনাথঃ ( পুৎ ) পতিঃ1 ইতি হলায়ুধঃ 1 

পাধাপানে (5) নহিনরমারে 1 যথা! 
আণাপানৌ কথং দেবাবশ্বিনৌ সংবভূ- 
বতুঃ। ইতি প্রজাপালপ্রশ্নে । মহাতপ! 
উবাচ। তস্যাং ত্বাষ্্যানশ্বরূপ্যাং নার্তগ্- 
স্তীব্রতেজন! ॥ বীজং নির্বাপয়ানাস 

তজ্জলৎ তদ্দিধাপতৎ ॥ তত্র প্রাণত্বপান- 

শ্চ যোনে। চাত্মজিতে। পুরা । বরদানেন 
চ পুনঘুর্তিমত্ডো। বডুবতুঃ 0 তে স্াষ্যা- 
অশ্বনূপিণ্যাংৎ জাতে। যেন নরোভমে। 
ততত্তাবশ্বিনে। দেবো কীর্ডভেতে রবি- 

নন্দনে।॥ ইতি বারাহে অশ্বিনোৎপত্তি- 

নানাধ্যায়ং ॥ 
প্রাণায়াখং (পুং) যোগাঙ্গবিশেষঃ 7 তত্রা- 

ছুলিনিয়মো জানাবে ! কনিষ্ঠানামিকা- 
সুতৈবশ্গাসাপুউধারণহ 1. প্রাণায়ামঃ ন 
বিজেয়ন্তর্দনীমধ্যমে বিনা ॥ স ত্বিবিধঃ। 

অগর্তো, নিগর্ভশ্চ। তথা চ। সগর্তে। 
 মন্ত্রজাপেন নির্গর্ভো মাত্রয় ভবেদিতি ! 

মাত্রা! চ | বামজানুনি তদ্বস্তভ্রামণং 
যাবতা ভবেং। কালেন মাত্রা সা জেয়] 
মুনিভিবেদপারগৈঃ [ অথ প্রাণায়ামঃ। 
খুলমন্স্ত বীলন্ত প্রণবস্য বা যোড়শ- 
বারজপেন বামনাসাপুটে বায়ুং পূরয়েৎ। 

তন্ত চত়ুষ্িবারুজপেন বায়ুৎ কুক্তয়েৎ। 
তশ্ত দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বায়ুং রেচয়েৎ। 
পুনরিক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুভ্তয়িত্বা 
বামেন রেচয়ে | পুনর্বামেনাপূর্ব্য 

উভাভ্যাং কুভ্য়িত্বা দৃক্ষিণেন রেচয়েৎ। 
তিথা৷ চ কালীহদয়ে ! প্রাণায়ামন্্রয়ং 

কুর্ধ্যান্মূলেন প্রণবেন ব1। অথব1 মন্ত্র 

বীজেন বো ক্তবিধিনা সুধীরিতি ৫ পার- 

সমুচ্চয়েহপি। বিপরীতমতে| বিদধীত বুধঃ 
পুনরেব ভূ তদ্িপরীতকমিতি ॥ যৌগিকে 
পুনর্মাত্রানিয়মহ ॥ তথ! চ গোৌতশীয়ে। 
মনত প্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যৌগিক, কথ- 
য়ামি তে। পুরয়েদ্াদয়া বিদ্বান মাত্রা- 

যোঁড়শসংখ্যয়েতি এ বছ! চতুঃযোড়শবা্ট- 
বারজপেন পুরকাদিকং কুর্ধ্যাৎ 1 অথবা 

একচডুদিবারেণ 1 তথা চ তস্ত্রান্তবে। 

পৃরয়েৎ ষোড়শতির্ববায়ুৎ ধারয়েতচ্চতু- 

শুঁণৈ: 1 রেচয়েহ কুস্তকার্ধেন অশক্ত্যা 

ততুরীয়কৈঃ £. তদশক্জো তচ্চতুর্থনের 
প্রাণস্ত বহযমঃ1 অন্ত নিত্যত্মাহ তত্রৈব। 
প্রাণায়ামহ বিনা নন্ত্রপু্নে নহি 
যোগ্যতা হর গেপালে ভু বিশেষে! 

ঘা! কানবীদক্ৈকবারজছপেন দক্ষিণ 



নর 

নায় বারুং রেচয়েৎ। পুনঃ সপ্তবার- 
-'জপেন বাবনাসয়। বায়ুং পুরয়েৎ। নাসা- 

পুটো ধৃু। বিংশতিবারজ্পেন বাঁযুং কু্- 
যেৎ। পুনর্ধবামেন রেচয়েৎ | দক্ষিণেন 
পুরয়েৎ। উন্ীভ্যাং কুভ্তয়েৎ। পুমার্দক্ষি- 
ণেন রেচয়েৎ রা বামেনাপূর্ধ্য উভাভ্যাং 
কুম্তয়েৎ। তথা 'চ। একেন রেচয়েৎ কাম- 
বীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্। পুরয়েৎ সপ্ত- 
জণ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ ॥ সর্ষে 
কষ্ণমন্ত্রেযু বীজেনানেন বেচয়েৎ। যদ্বা 
যূলমন্ত্রেণেব প্রাণায়াঃ | তথা চ! পবন- 
সংবমনভুমুন চরে বমিহ জণ্ডুষসৌ মনু- 
শিচ্ছতি। যদ্দি দশাক্ষরং জপতি তদ! 
দশাক্ষরেণ চেত্ত্র চাষটাবিংশতিবারং রেচ- 
যেৎ। পুবয়েদাময়া তদ্বদ্ধারয়েতৎপ্রমা- 
গতঃ | প্রাণায়ামে! ভবেদেকো রেচপুরক- 
কুস্তকৈঃ॥ অাদশাফবেণ চেৎ দ্বাদশৈবং 
সমাচরেছ। 'অন্যমন্ুভির্বর্ণান্রূপমিত্যুক্ত- 
স্বাৎ। তত্তশ্বন্্রবর্ণসংখ্যাকৈ রেচকাদি- 
ভরত কুর্ধযাৎ। ক্রমদীপিকায়াং। রেচয়েন্- 
মারুতৎ দক্ষয়! দক্ষিণঃ 1 পুরয়েদাময! 
মধ্যনাড্যা পুনর্ধারয়েদিত্যাদি ॥ এতত্ব 
শ্রীকৃষসন্ত্রবিষয়ং নান্তত্র। ইতি ভত্্র- 
সারঃ॥%॥ অপিচ। আসনং পন্মকা- 
ছুক্তৎ প্রাণায়ামো মরুজ্জযঃ | -মন্ত্রধ্যান- 
যুতো! গর্তে! বিপরীতো হাগর্ভকহ ॥ অ- 

গর্ভাভু লগর্ভন্থঃ প্রাণায়মস্ততোহধিকঃ। 
এব, দ্বিধ। ত্রিধাপুযুক্তঃ পুরণাৎ পুরুকঃ 
ম চছ॥ কুম্তকৌ। নিশ্চলহাৎ স রেচনা- 
দ্রেচকক্িধা। লবুদ্রদশঘাত্রঃ স্তাচ্চভু- 

প্রাণায়া 

বির্বংশতিকঃ পরঃ ॥ বট্ত্রিংশশ্মাত্রিকঃ 
.- শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহার*্চ রোধনং |, ইতি 

_ গারুড়ে ৪৯ অধ্যায়ঃ || তন্ত ফলং যথা! 

প্রথমে জনয়েৎ স্বপ্ন মধ্যমেন চ বেপথুং। 
বিপাক হি তৃতীয়েন জয়েদ্দোযাননু- 
ক্রমাৎ ॥ ইতি তটদ্বেব ২৩০ অধ্যাষঃ [টা 

অন্যচ্চ | যথা পর্ধবতধাতুনাং খ্াতামাং 
দহাতে মলং। তথেক্দিয়কৃতা দোষ দহান্তে 

প্রাণনিগ্রহাৎ ॥ -প্রথমং সাধনং কৃর্ধযাৎ 

প্রাণায়ামস্য যোগবিৎ । প্রাণাপাননিরো- 

ধস্ত প্রাণায়ান উদ্াহৃতঃ॥ লঘুমধ্যোত্তরী- 
যাখ্য, প্রাণায়ামন্্রিধোদিতঃ। তন্ত প্রমাগং 

বক্ষ্যামি তদলক শৃখুৰ মে লঘুদ্বাদশ- 
মাত্রস্ত দিগুণঃ স তু মধ্যমঃ ভ্রিগুণাভি' 

শ্চ মাত্রাভিরুভ্তরীয় উদাহৃতঃ ॥ নিমে" 

যোম্মেষণে মাত্র। তালে! লঘুক্ষবে! মতঃ 1" 

প্রাণায়ামন্ত সংখ্যার্থৎ স্বৃতো দ্বাদশ" 

যাত্রকঃ ॥ প্রথমে জনয়েৎ স্বেদং ধা" 

মেন তু বেপথুং ! বিষাঁদৎ হি তৃতীয়েন 

জয়েদ্দোযাননুক্রমাৎ ॥ স্বৃদুত্বং 'সেব্য 

মানাত্ত সিংহশাদদলকুগছরাঃ। যথা যান্তি 
তথা প্রাণো বট ভবতি যৌগিনঃ॥ ' 

বশ্তাং সন্ভং যখেচ্ছাতো৷ নাগৎ, নয়তি 

হস্তিপঃ । তখৈব যোগী ছন্দেন প্রাগং 

নয়তি সাধিতং ॥ যথা হি সাধিতঃ দিংহো 
স্খান্ হল্তি ন নানুষান্ | তদন্লিষিদধঃ 
পবন কিছ্বিষং ন নৃথাৎ তনুৎ ॥ তক্রাদ্ 

যুক্জঃ সদ! যোগী আগায়ামপরো! ভবেহ ॥ 

জয়তাৎ সুক্তিফলদৎ তন্াবথাচতু- 
রং (ধ্বস্তিঃ আস্থা সন্দিৎ প্রধাদশ্চ 
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মহীপতে  স্বরূপৎ শৃখু চৈতেবাঁৎ 
কথ্যনানসনুক্রমাহ | কর্শণামিউছুক্টানাং 
জায়তে ফলসংক্ষয়ূঃ। চেতসে! বিকবায়- 

ত্বং যত্র সা ধ্বস্তিরুচ্যতে  ইছুষ্টানাঁং 
পুণ্যপাঁপানাং | এঁহিকাগু্সিকান্ কামান্ 

লোভমোহাত্বকাংস্চ ঘান্। নিরুধ্যান্তে 
সদা যোগী প্রাপ্তিঃ সা সার্ধবকামিকী ॥ 

অভীতানাগভানর্ঘান্' বিপ্রকৃষ্টতিরো- 
হিতান্। বিজানভ্তীন্ুসূরধযর্তগ্রহাণাং জ্ঞান- 

- অম্পদা ॥ তুল্যপ্রভাবস্ত যদ! যোগী 
গ্রপ্ধেতি সন্বিদহৎ। তছা স্থিদিতি খ্যাতা 

প্রাণায়ামন্ত সা স্থিতিঃ ॥ বান্তি প্রসাদং 

যেনান্ত যনং পঞ্চ চ বায়বঃ| ইন্দ্রিয়াধী- 
বিয়ার্থস্চ স প্রফাদ ইতি স্মৃতঃ ॥ শৃণুব 
চ মহীপাল প্রাণায়ামস্ত লক্ষণৎ। যুগ্ততশ্চ 

- যথাযোগহ বাদৃথিহিতমানসং ॥ ইতি 

মার্কগেরপুরাণে  ধোখিচিকিতনানানা- 
... ধ্যায়ং 0৮ ॥ অন্যচ্চ | প্রাণাথ্যমনিলং 

“ বশ্তা্যাযাৎ কুরুতে তু যৎ। প্রাণায়ামঃ 
মন বিজ্েয়ত নবীজোহবীজ এব চ 1 পর* 

এ, স্পরেণাভিভবহ প্রাণাপানৌ যদানিলৌ। 
কুরুতঃ সদ্ধিধানেন তৃতীয়ঃ সংযদাৎ 

ভয়ে: 0 তম চালম্বনবতঃস্ুলরূপং ছিজো- 

তম । আলঘ্বনমনন্তস্ত যোগিনোইভ্যসতঃ 
স্মৃতং ॥ এতেষাহ টীকা! | প্রাণায়ামমাহ 

আণাখামিতি । সবীলঃ নালম্বনো ভগবন্- 

হুকিধ্য।নমন্ত্ররপমহিতঃ ॥ দ্বিবিধহ্তাপি 

তহ্য -পুনন্তবিধ্যসাহ; পরম্পরেণেতি 1 
উচ্ছ্বানেন হৃখনাসিকাভ্যাং বহিনি্চ্ছাতি 
বায়ু স প্রাণঃ। নিশ্বামেনাভ্ঃ শরবিশতি: 

স্মতি৭ 

. যঃ বোঙপানঃ। তত্র প্রণিবৃজ্ঞাপানবণ্তে: 

রভিভবো নিরোঁধো রেচকাখ্যঃ প্রাণা- 
য়ামঃ | এবমপানবৃত্তা প্রাণবৃত্তেরভি ভবঃ 

পুবকাখ্যঃ। এবমনেন ' পরম্পরাভিভ ব- 

প্রকারগ্বয়েন স প্রাণীয়ামো দ্বিধা! তয়ো- 
'ধুগপৎসংবমাৎ, কু্তকাখ্যস্তীয়ঃ গরাণা- 
য়ামঃ | যা |. সদ্বিধানেনেত্যেকমের 

পদহ। তত্র চায়সর্থঃ সদ্িধামেন সদ 

গুরূপদিষ্টমার্গেন রেচকপূরকাভ্যাৎ যৎ 
প্রস্পরাভিভূতং দ্বয়ং হযশ্চ কুস্তকে- 

নোঁভয়োঃ সহাভিভবঃ | এবমভিভবন্রয়ে- 

গৈৰ প্রাণায়াম ইতি । সবীভন্ালম্বনমাহ। 
তস্য চেতি। স্ুলৎ বক্ষ্যমাণৎ হিরণ্য- 

গর্ভাদিরূপৎ । ইতি বিঞ্ুপুরাণে ৬ অংশে 
৭ অধ্যায়ঃ ॥ ক্ষ] গায়ত্রীপ্রাণায়মে। যথা ॥ 
সব্যানৃতিৎ সপ্রণবাং গায়ভীং শিরদা 

সহ। ভিঃ পঠ্েদায়তপ্রাণঃ প্ণায়ামঃং স 

উচ্যতে | প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা প্রাথায়ামৈ- 
স্ত্রিভিন্ত্রিভিঃ ॥ অহোরাত্রক্ৃতাৎ পাঁপা- 

ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ং ৫. সর্দবপ(প- 

হরং প্রোক্তং প্রাণায়ামৎ দ্বিজন্বনাং । 

ততন্তভ্যধিকৎ নাক্তি তপঃ পরম- 

পাবনং ৪ প্রাণসংধারণং মাসং কুশাগ্রণ 

ছ্যুতবিন্দুনা | বঃ কুর্ধ্যাৎ প্রধতো নিত্যং 

প্রাণায়ামভ্ত তৎসসঃ ॥ নিরোধাজ্জায়তে 

বায়ুস্তত্মীদয়িস্ততো জলং । ভ্রিভিঃ শরীরং 
সকলং প্রাণায়ামেন শুদ্যতি ॥ আকেশা 

দানখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যেৎ হ্দারুণহ । 

আত্মানং শোধয়েদ্স্থ প্রাগহামৈহ পুনঃ 
পুনঃহআবণ্যাহপৌরনাহাঞ নোপবামো 
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ক 

জিতেজজিয়েঃ | প্রাণায়ামশতং কৃত! সুচ্যতে 

সর্বদকিলিষৈঃ ॥ ইত্যগ্িপুরাণং 8, : 
শ্রাণিদ্যুতৎ (ক্লী) পণপূর্ববকমেষকুকুটাদিযুদ্ধং। 

তৎপর্ধ্যায়ঃ। সসাহয়ঃ ২। ইত্যমরঃ। 

'সান্ায়ঃ ৩1 ইতি শব্দরদ্বাবলী ॥' 
প্রাণিমাত! (ভ্্রী ) গর্ডদাত্রীক্ষুপ$ ইতি বাঁজ- 

নির্ঘন্টঃ 

গ্রাণিহিতা (দ্ত্রী) পাঁছুকা। ইতি ত্রিকাণ্ড- 
শেষঃ॥ লোকহিতকারিবী চ॥ 

পানী [ন্] (তরি) প্রাণবিশিষটঃ | মনুষ্যাদিঃ। 
তৎুপর্ধযায়ঃ। চেতনঃ ২ জন্মী৩ জন্তঃ৪ 

জন্থ্যুঃ ৫ শরীরী ৬। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রমিত্যৎ (ক্রী) খণং 1 যথা। প্রাণীত্যম্ণ- 

মর্থানাং প্রয়োগঃ স্যাৎ কলাম্বিকা। ইতি 
ভিকাগুশেষঃ ॥ 

প্রাণেশঃ (পু) পতিঃ॥ ইতি জটাধরঃ ॥ 
শ্রাণেশা (স্ত্রী) ভার্যা । ইতি হেমচন্দ্রঃ 
পাতি; [র্] ব্য প্রভাতং । তৎ্পর্যযায়ঃ। 

্রগে ঘ। ইত্যমরঃ ॥ সূর্ধ্যোদয়াবাধক্রি- 
সুহুর্তকালঃ। যথা? প্রাতঃকালো৷ সুহূর্ভাহ 

স্্ীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু॥ ইতি তিথ্যাদি- 
তত্বৎ | 

প্রাতঃকৃত্যৎ ( ক্লী ) প্রভাতকর্তব্যকর্শ্ম। তদনু- 
ষ্ানৎ যথা। ত্রাঙ্গে দুহুর্ভে উদ্থায় ধর্ম 
নর্থ চিন্তয়েৎ । কায়ক্রেশভ্তদুস্ুতং 
ধ্যায়েতু মনসেশ্বরং ॥ উষঃকালেহথ সং 

প্রাপ্তে কৃত! চাবশ্যকহ বুধঃ ॥ আায়ামদীযু, 

শুদ্ধান্থ শৌচং কতা বথাবিধি ॥ ক ॥ 
গআতঃক্নানেন শুধ্যন্তি যেইপি পাপক্কতে! 

, অমাচরেৎ ॥ প্রাতঃন্নানৎ ' প্রশংসন্তি 

দৃষ্টাদৃষ্টকরং গুভং | ধাষীণাং শুচিতা 
নিত্যৎ প্রাতঃসানাঙ্গ সংশয় ॥ মুখে 

্প্তস্য সততং লালাদ্যাঃ প্রত্রবস্তি ছি। 

' ততো নৈবাচরে কর্ম্াণ্যকৃত্বা ন্লান- 
মাঁদিতঃ ॥ অলন্সনীঃ কালকর্ণী চ ছুঃস্গ্রৎ 
ছুর্বিচিন্তিতৎ ৷ প্রাতিঃক্নানেন গাপানি 

পুয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ন চক্সানং বিনা 

পুংসাং পাবনং প্রত্যহ স্ৃতৎ | হোমে 

জপ্যে বিশেষেণ তন্মাৎ স্লানং সমাচরেত | 

অশক্তাবশিরক্ষৎ ব! ল্লানমস্য বিদীয়তে। 

আর্ডেণ বাসমা চাথ মার্জনং কারক 

স্মৃতং ॥ অগ্রায়ত্তে সমুতপন্গে জনমের, 

সমাচরেৎ। ব্রাক্মাদীনি বথাশজে। স্বানা" 

্যাহর্নীধিণঃ ॥ % ॥ ব্রা্িাঝে়মুদদিউৎ 
বায়ব্যৎ দিব্যমেব চ। বাঁরুণৎ যৌগিকং 

তদ যোঢ়ান্ানং প্রকীিতৎ | ব্রানগন্ত 

মার্জনৎ মাঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুতিঃ ॥ 
আমেয়ং ভল্মনা পাদসন্তকাদিবিধুননং ॥ 

গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নান" 

সুভ্তমহ। বু সাঁতপবর্ষেণ আানত্তদ্দিব্য" 

মুচ্যতে ॥ বারুণঞচাবগাহাত্ত সানমন্থাত্- 
বেদনহং । যৌগিকহ আ্ানিমাখ্যাতিহ যোগে! 

বিস্ুবিচিন্তনৎ ॥ 'আত্মতীর্ঘমিতি খ্যাতি 

েবিত ত্রহ্ষবাদিভিঃ £ মনঃশুচিকরং 

পুখসাৎ নিত্যন্তৎ্্ানমাচরেৎ। "শা 

শ্চেছবারুণৎ বিদান্ -প্রাজাপত্যন্তখৈৰ 
চক] প্রথণল্য দন্তবাষ্ঠৎ বৈ ভক্ষরিহা 
বিধানতঃ | 'লচন্য শ্রঘতো! নিত্য২,দানহ 

জনাঃ। তন্মাহ সর্বপ্রযহ্েন প্রাতহন্গানৎ এ শ্রৃতিঃ সমাচরে€ ॥ মধ্যা্ুলমনন্ৌল্যং 
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দ্বাদশানুলসশ্মিতং 4। সত্বচহ (দন্তকাষ্ঠৎ 
' স্যাভস্যাত্ডেণ 'চ .ধাবয়েছ। ্ষীরিবৃক্ষ- 
সমুদছুতং মালতীনস্তবৎ শুভ) অপা- 
মার্গঞ্চ বিন্বঞ্চ করবীরং বিশেষতঃ 0 বর্ডজ- 
যিত্বা নিন্দিতানি গৃহীক্নৎ যথোদ্িতৎ । 
পরিহৃত্য দ্িনৎ পাঁপং ভক্ষয়িত্বা বিধাঁ- 

-, নতঃ 1 'নোৎপাটয়েদন্তকাষ্ঠং, নাহুল্যা 
ধাবয়েৎ চিৎ | প্রক্ষাল্য ভুত তজ্জন্থা- 

চ্ছুচৌ দেশে সযাহিতঃ ॥ * ॥ ক্াত্বা সন্ত- 
পঁয়েদ্রবানৃষীন্ পিতৃগণাহত্তখথা সম্মার্জ্য 

. আক্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিল্ুভিঃ 
আ[পোহিষাব্যাহতিভিঃ সাবিত! বারুণৈঃ 
শুভৈঃ 1 ক্কারব্যাতিঘুতাং গাক্ভ্রীং 
দেবমাতরং | জগ জলাঞগুলিং দদ্যাদ্ 
ভাক্করং প্রতি ভন্মনাঃ | প্রীবৃকুলেযু মা 
নীনে! দর্ডেযু সুসমাহিতঃ1 প্রাণায়াম- 
ত্রয়ং কৃত্ব! ধ্যায়েৎ নদ্ধ্যামিতি স্তিঃ ॥ 

যা সন্ধ্যা সা জগৎসুতির্মায়াতীতা চ 
নিক্ষল1। এশরী তু পরা শক্তিত্তনন্ম্র- 
যুব! £ ধ্যাহারষগুদগতাং যাবিত্রীং 

বৈ জপন্ বুধ: প্রাঘুখঃ সতত বিপ্রঃ 
সন্ষ্যোপাসনমাচরেহ | সদ্ধ্যাহীনোহাুচি- 
নিতামনহঃ সর্ববর্ধহথ। বদন্ছ ুরুতে 

কিঞিৎ ন তন্য ফলমাপুয়াৎ ॥ অনন্- 

চেতসঃ- শান্তা ব্রদ্গিণা বেদ্গারগাঃ । 

উপাম্য বিধিবহ সন্ধ্যাং ্রাপ্তশ্চ পূরমাহ 
গতিহ '& ঘযোহন্ত্র কুরত্তে মন্রাদ্ধ্মকার্ধ্যহ 

,দ্বিজোত্বনঃ। বিহায় সন্ধ্যাপ্রণভিৎ সঘাতি 

লরকাধুতখ ॥ তষ্যাহ সর্কপ্রযহেন মহ্যো 

পাযনদাচরেহ | উপাধিতো ছত্েতেন 
৯১১৭ 
মদ 

সি 

-,, দেবে যোগ্তনুঃ পরঃ ॥ সহক্পরমাং 

১ »নিত্যৎ শতমধ্যাৎ দশাবরাঁৎ | সাধিত্রীং 

বৈ দৃপেদি্ান্' আখ; প্রযতঃ স্থিতঃ॥ 
, অথোৃতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তৎ সমাহিতঃ। 
ঈন্ত্ৈস্ত .বিবিধৈঃ সৌরৈধণ্যভুঃসায- 
সন্তবৈঃ ॥ উপস্থায় মহাযোগহ দেবদেবং 

২ দিবাকর কুববীতি প্রণতিং ভুগে বৃহ! 
নিত্যঞ্চ, মন্ত্ুতঃ [ ক ॥ ৬ খং খখোক্কায় 

শান্তায় কারপত্রয়হেতবে 1 নিখেদয়ানি 

চাত্ানং নসন্তে জ্ঞানরূপিণে ঘ নমন্তে 

স্বখিনে ভুভ্যং সৃর্ধ্যায় বঙ্গ বূপিণে । ত্বমেৰ 
ব্রহ্ধ পরমমাপে! জ্যোতী রমোহহৃতহ ॥ 

ভূভুবিঃ স্বত্বমোঙ্কারঃ সর্ব, রুদ্রোঃ সনা- 

নাঃ পুরুষঃ সম্মহোইতভ্তাং প্রণমাদি 
কপন্দিনহ ॥ ত্বমেব বিশ্বহ ধহুধা সদমং 

সুয়মে চ য় নমো র্রুদ্রোয় দুর্ঘযায় 

ত্বামহৎ শরণং গতঃ ॥ প্রাচেতসে নম- 

স্তভ্যমুনায়াঃ পৃতয়ে নমঃ ॥ নমোহস্ত 

নীলত্বীবায় নমন্তভ্যং পিনাকিনে [ বিলো, 

হিতাঁয় ভ্গায় মহশ্রাক্ষায় তে নয১1 নম 
উদাপতয়ে তুভ্যমাদিত্যায় নসোহস্ত তে॥ 
নমন্তে বহুহস্তাঁয় ত্যদ্থুকায় নমোহন্ত তে। 

প্রপদ্যে হাহ বিজূপাক্ষ নহান্তৎ পরসে 

রং. হিরগয়ে গৃহে গুপুনান্মনিহ সর্ব 

দেহিনাং 1 লমন্যানি পরহ দ্যোঁভি- 

, ব্র্ষাগহ হাহ পরাদ্বতহ হ বিশ্ব পশু, 
. পতিহ ভীমহ নবনারীশরীব্িণহ 1 নমঃ 

সুর্ঘায় প্রতীয় ভান্বভে পরমেতিনে। 

উতলা সর্ধভঙ্গ্যায় হাহ শ্রপদ্যে অদৈর 
হি ৪৩ ॥ এতবৈ বুর্ধাহদযহ ভণ্তা, শব 
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নুত্তমৎ | প্রাতঃকালেহখ'মধ্যাঙ্থে নম- 

্ধ্যান্দিবাকরং ॥ ইদৎ পুভ্রায় শিত্যায় 
ধার্মিকায় ঘিজাভয়ে। প্রদেযৎ সূর্য্য হৃদয় 
ব্রহ্মণা তু প্রদর্শিত ॥ দর্ববপাঁপপ্রশমনহ 

বেদষারং শধুদ্ধৃতং | ত্রাঙ্গণানাং হিতৎ 

পুণ্যং খধিসংঘৈর্নিবেবিতৎ॥ যন্ত নিত্যহ 
পঠেদ্বীমান্ প্রেক্ষল্নাদিতযমগুলং | মহা- 
পাতিকযুক্তোহপি পুঘতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ক্ষযাপন্মারকুঠাদোর্বাধিভিং পীড়িতো- 
হুপি মন্। জণ্ু! শতগুণ স্তোত্রং স 

শ্লীথ্যো ভবতি দ্রুতৎ ॥ ভূতগ্রহপিশা- 
চাতিবীজব্যসনকধিভিঃ ॥ স্তবন্ ধ্যাত্বা 

হরিছ বিপ্রে। মুচ্যতে মহতে। ভয়াঁৎ | 

অথ্াগত্য' গৃহৎ বিপ্রঃ সমাচম্য ঘথাবিধি | 
প্রভবাল্য বহ্িং বিধিবজ্দুহুয়াজ্জাতবেদ নং] 

খত্থিক্পুজোছথ পত্রী বা শিষ্য! বাপি 

সহোদরঃ। গ্রাপ্যানুজ্বাং বিশেষেগ জুছয়ু: 

রর্ঝ। যথাবিধি ॥ পবিভ্রপাণিঃ পুতাজ। 

শুক্লাম্ঘরধরোভ্তরঃ । অনন্যমানষে। ভূত্বা 

জুহ্যাৎ সহযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ বিন! দর্ডেণ 
ঘ্ধ কণ্্ম বিন! মঞ্জ্রেণ বা পুনঃ | রাক্ষমহ 

তস্ভবেছ, সর্ববং নাধুত্রেহ ফলপ্রদহ ॥ % ॥ 

দৈবতানি নমন্ষধযাদদেয়যমারানিবেদয়েহ | 

দদ্যাৎ পুস্পাদিকং তেষাৎ বৃদ্ধাশ্চৈবাভি- 
ঘাদয়েহ ॥ গুরুফেবাভ্যুপাসীত হিতথ্ধান্ত 
সমাচরেহ | বেদাভ্যাসং ততঃ কৃর্য্যাৎ 

প্রবস্থান্তক্তিতো দ্বিজঃ ॥ জপেদধ্যাপয়ে- 

চ্ছিষ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ বিধারয়েং ! অবে- 
ক্ষেত চ শীল্তাণি ধর্ম্দাদীনি দ্বিজোত্তমঃ ॥ 
বৈদিকাংশ্চৈব নিয়মধন্ বেদাঙ্গানি বিশে 

যতঃ | উপেয়াদীশ্বরঞ্চাথ ঘোগক্ষেম প্রি 
দ্ধয়ে ॥ সাধয়েদিবিধানর্ঘন্ কুটন্র্থে 
ততে। দ্বিজঃ। ইতি কৌন্দে উপবিভাগে 
১৭ অধ্যায়ঃ ॥ঙ্গা অপি চ। প্রাঁতঃ শিরসি 

গুরলাজে দবিনেত্রং দিতুন্রং গুরুং | প্রধর- 
বদনং শান্ত স্মরেন্তমামপুর্ববকৎ॥ ৬ 
নমে| গরবে তল্মা, ইউদেবন্বর্ূপিণে । 
ঘন্য বাক্যাগ্তৎ হস্তি বিষৎ সংসার" 

হজ্ঞকগিতি পঠেৎ ॥ আহহ দেবে| ন 

চান্যেহস্সি ত্রদ্েবাশ্মি ন শোকভাক্। 
নচ্চিদানন্দরূপোইহং নিত্যনুক্তস্বভাববান্॥ 

ইতি ভাবয়েৎ। লোকেশ চৈতন্যনয়[দি- 
দেব শ্রীকান্ত বিষে ভবদাজ্রয়ৈব। প্রাতঃ 
সমুখায তব পরিয়ার্থ সংসারঘাত্রামনুবর্ত- 
য়িষ্যে ॥ জানাদি ধর্মৎ ন চ মে প্রনবতি- 

জানান্যধর্্মং ন চ গে নিৰৃভিঃ1 য়া হবী- 
কেশ হৃদি স্থিতেন যথ। নিধুজোহপ্টি তথ! 
করোমি ॥ বিষুপুরাণে | প্রবুদ্ধশ্চিত্তয়েত 

্ব্নর্থবন্তাবিরোধিনহ ।  অপীড়়া 
তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ ॥ ধর্ম 

লক্ষণন্ত ভবিষ্যে। ধর্থাঃ শ্রেয়ঃ সুদ্দিষ্টৎ 
েয়োহভ্যদয়সাধনৎ। অতএব জৈদিনিঃ 

চোদনা লক্ষণোহর্থে। ধর্ম ইতি / তেন 

বৈদিকলিঙ্প্রতিপাদ্যোহর্থো ধর্মঃ | কো? 
ইর্থো যোহভ্যুদয়ায় ইতি তু ভবিষ্যে ॥ €॥ 
ততঃ শ্রিয়দন্তায়ৈ ভুবে ননঃ] ইতি 
নমন্কৃত্য দক্ষিণ চরণং ন্যসেহ | ছল্দোগ 

পরিশিষ্ট । শ্রোত্রিয়ং হৃভগামগ্িহ গাখৈ" 
বাগ্িচিতহ তথ! । প্রাতরুখায় যঃ পশো 

ইঘাপভঃস বিছুট্যতে £ পপি দুর্ভথাৎ 



প্রা 1 হক ২৬২৫ প্রাতঃক্ 

* মদ্যৎ নগ্নমুৎকুন্তনাসিকং | প্রাতিরুখায় 

যঃ পশ্যেন্তৎ" কলেরুপলক্ষণৎ 7 অতএব 

ব্যানঃ ! ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা! নদী 

বৈদ্যস্্র পঞ্চমঃ| পঞ্চ যত্র ন বিদ্যস্তে 

তত্র বানং ন কারয়ে ॥ মহাভারতে 1 

কর্কোটকন্ত নাগস্য দময়ন্ত্যা নলম্য চ। 

খতপর্ণন্ রাজর্ষেঃ কীর্তন, কলিনাশনহ॥ 

মাহুন্যে। কার্তবীব্যার্জনে! নাম রাজা 

বাছুসহত্রভৃৎ । যোহম্ত সংকীর্ভয়েমাম 

কল্যমুখায মানবঃ ॥ ন তন্ত বিভ্ুনাশঃ 

স্যাম্নউঞ্চ লভতে গুনঃ। কল্যং শ্াতঃ [কঃ 
অথ বিখুত্রোৎসর্গঃ। বিষুধর্মোত্তরে 
নিদ্রা জহ্াদ্গৃহী রাম নিত্যমেবারুণো- 
দয়ে | বেগোৎ্সর্গৎ ততঃ কৃত দন্ত- 

ধাবনপূর্বকহ ॥ ল্গানহ সমাঁচরেৎ প্রাতঃ 
সর্ববকল্মযনাশনৎ 1 অরুণোদয়কালমাঁহ 

স্কন্দপুরাণৎ | উদয়াৎ প্রাক্ চতত্রস্ত 
নাড়িকা অরুণোদয়ঃ 1 তত্র আ্লানং 

শ্রশস্তং স্যান্তদ্ধি প্ুগ্যতমং 

নাড়িক। দণ্ডঃ। বিষুঃধর্ষ্মোভতরে। বেগরোধং 
ন কর্তব্যমন্যত্র ক্রোধবেগতঃ 1 আম়ু- 

বেেদীযেইপি | ন বেগিতোইন্যকার্ধ্যবিদ্ধিঃ 

শ্যদাজিহা মাধ্যমাময়ৎ | অনিরাঃ। 

উত্ধায় পশ্চিমে . রাত্রেস্তত আচম্য 

চোদুকং | অন্তরায় তৃণৈর্ৃমিৎ শির 

প্রারৃত্য বাসদা ৪ বাচহ, নিয়ম যহ্েন 

হীবলোচ্ছবাসবর্ছিতই। বৃর্যাস্ত্রপুতরীষে তু 

সো দেশে সমাহিত ॥ বিষুঃপুরাণহ ) 

ততঃ কলাং মনুখথায় কুর্যামমৈত্রহ নরে- 
শ্বর। নৈষ্ত্যামিযুবিক্ষেপমতীত্যালদরিকৎ 

১৪৮ 

হৃতং ॥ 

ভূবঃ ॥ তিষ্ঠেন্লাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চি- 

ছুদীরয়েৎ। কল্যমুষঃকাঁলং। মৈত্র গিত্র- 

দেবতাকপাযুসন্বন্ধাৎ পুরীষোৎসর্গঃ । 

নৈথত্যামুখানদেশযারভ্য উদ্থায়েত্যনেন 

উপস্থিতেঃ ইয়ুপ্র্ষেপযোগাদেশাদহিঃ। 
তদ্দেশপরিমাঁণমাহ পিভামহঃ | মধ্যমেন 

তু চাপেন প্রক্িপেতু শরত্রয়ং | হল্তা- 
নাঞ্চ শতে সার্দে লক্ষ্যৎ কতা বিচ 

ক্ষণঃ ॥% 0 আপক্তম্বঃ | মুত্রপুরীষোহ্ 
সর্গৎ কুর্ধ্যদ্দক্ষিণং দিশং দক্ষিণা 

পবাদ্েতি | দক্ষিণাপরাং নৈথাতীহ ) 

ননুঃ। সুত্রোচ্চারসমুত্বর্গৎ দিবা বুর্ধ্যা 

ভুদজুখঃ। দক্ষিণাভিযুখো। রাত সন্ধ্যয়ো- 
শ্চ যথ! দিবা ॥ যতু ঘমবচনং | প্রত্য- 

ভূখশ্চ পূর্বাহ্ে ত্বপরাছে চ প্রাধুখঃ । 

উদ্সুখন্ভ মধ্যাহ্ছে নিশায়াং দক্ষিণা" 

দুখঃ। ইতি তদিচ্ছাবিকল্লার্থৎ দৃর্ধ্যাভি- 
গুখনিরাসার্থক ন তু নিয়মার্থং দেবলবচন- 

বিরোধাৎ । তথ! চ দ্বেলঃ। সদৈবোদ- 
অুথঃ প্রাতঃ সায়াহে দক্ষিণাসুখঃ | বিণ্ত 

সৃত্রনাচরেমিত্যৎ সন্ধ্যায়াহ পরিবজ্জয়ে- 
দিতি অত্র প্রাতসায়াহশন্দো দিবা 

রাত্রিপরৌ  পূর্ববোক্রমনুবচনৈকব1কা- 

তা । সন্ধ্যায়াহ পরিবর্জয়েদিতি তু 

পীড়িতেতরপরহ ৪ ক ৫ যসহ। কৃহা 

যজোপবীতহ্থ পৃষ্ঠহই কঠলঘিতহ | 

বিছুত্রে চ গৃহী কুরধাদ্দদ্া কর্ণে পম 
- হিতঃ পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠে কঠলদ্িত নিবীতং 
তহ পুষ্ঠলপ্বিতহ নিবীতসাপৃঠদে শাবলম্বহ 

প্রামাধর্টেরিতি দিখনপরিশ্িষ্টযচলাহ 1 
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নিয়ম্য প্রবতো বাচং স্বীতাঙ্গোহব গঠিত 
ইতি মন্ুবচনাচ্চ। অত্র বন্বীতৎ নিবীতং 
সম্বীতৎ মানুষ ইতি তৈত্তিরীয়শ্রুতেঃ । 
মানুষে সনকাদিকৃত্যে | পৃষ্ঠলদ্বিতং 
নিবীতী বেতি বৌধায়নীয়াচ্চ । ততশ্চ 
হারবৎ কৃত্া পৃষ্ঠলদ্িতং স্ষন্ধে ইত্যর্থঃ। 

' একবন্্রতাপক্ষে ব্যবহ্থামাহ সাংখ্যাযনঃ | 
যদ্যেকবস্ত্রো ঘক্রোপবীতৎ কর্ণে কৃত্বা 
অবগুঠিত ইতি কর্ণে দক্ষিণে । পবিত্র 
দক্ষিণে কর্ণে বিশ্ম্রসাচরেদিতি স্থৃতো 
তথাদর্শনাৎ । অবনত কৃতশিরো- 
ইবগুষঠনঃ। মন্ুঃ। ছাঁয়ায়ামন্ধকারে ব! 
রাত্রাবহনি বা দ্িজঃ। বথান্থখমুখঃ কৃর্ঘযাৎ 
আণবাঁধভয়েযু চ॥ মহাভারতে । প্রত্যা- 
দিত্যং প্রতি জলং প্রতি গাঞ্চ গ্রতি দ্বি্ং। 
মেছন্তি যে চ পথিষু তে ভবস্তি গনা- 
যুযঃ ॥ প্রতিঃ সাংসুখ্যে ॥ ক ॥ মনুঃ। ন 
মূত্রৎ পথি কুব্বীত ন ভম্মনি ন গোত্রজে। 
নম ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাৎ নচ 
পর্বতে ॥ ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে 
কাচন। ন সসত্বেযু গর্ভেঘু ন গচ্ছন্নাপি 

" মতস্থিতঃ॥ ন নদীতীবমাসাদ্য নচ পর্র্বত- 
মন্তকে ৷ গবামিবিপ্রানাদিত্যমপঃ পশ্যৎ- 

স্তখৈব চ॥ ন কদাচন কুব্ীত বিগ্ুতরন্ত 
বিসজ্জনৎ |. সসব্বেযু শাণিমত্হ্ | 

হস্থিতঃ উ্থিতঃ | পর্বতনিষ্ধাদেব 
মস্তকনিষেধে সিদ্ধে গুননিষেধো যন্ত্র 

পর্বতোহ্শক্যপূরীহারস্তত্রাপি মস্তক- 

“ বর্জনার্থঃ1 অথবা | পর্বতমস্তকনিযেধো- 
হধিকদোদ।স ॥% ॥ বশিঠঠঃ | আহার- 

নিহারবিহারযোগাঃ হুসংবৃতা ধর্ধবিদ| 
তু কার্ধাঃ। বাগৃবুদ্িপ্তস্ভী চ তপন্তখৈর 
ধনায়ুফী গুগুতগে তু কার্যে. ॥ নির্হারে| 

মৃত্রপুরীষোৎসর্গঃ | বিহারঃ ভ্রীমংভোগঃ। 

বোগঃ সমাধিঃ | বাগৃগুপ্ডির শুভালাপ- 

ত্যাগঃ | বুদ্ধিগুপ্তিরনি্টচিন্তাত্যাগঃ | 
হারীতঃ| আহারন্ত রহঃ কুর্ধ্যানিরহার- 

খৈব সর্ধবদা। গুপ্তাভ্যাৎ ল্মপেতঃ 

স্তাৎ প্রকাশে হীযতে তথা ॥ বিষুঃপুরাণং। 
ঘোনা্যরকাপ্ুবাযুনাং পৃজ্যানা্চ ন সং" 
সুখহ । কৃর্ধ্যাৎ ভীবনবিগু ্ রসমুতসপ্ণি 
পণ্ডিতঃ ॥ আপন্তশ্বঃ | ন চ সোপানৎকে| 

মৃত্রপুবীষে কুর্ধ্যাদিতি | বৃহননুঃ | 
করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মৃত্রপুরীষকে | 

সুত্রতুল্যন্ত পানীয়ং গীতা চাল্জায়ণ” 

বে ॥ক্গ॥ ভরদঘাজঃ | অথাবকৃষ্য 
বিগ্ত্রৎ লোফটকাষ্ঠতৃণাদিনা | উদন্ত' 
বাসা উদ্ভিষ্েদুঢ়ং বিবতসেহনঃ ॥ উদনত- 
বাসাঃ কটিদেশাদৃর্ধাক্ষিপ্তবন্রঃ ॥ *্॥ অথ 

শোচৎ | দেবলঃ। ধর্ধাবিদ্দক্ষিণৎ হস্ত- 
মধঃশোৌচে ন যোজয়েছু। -তখৈব বাধ- 

হস্তেন নাভেরর্ধং ন শোধয়েৎ। প্রক্ৃতি- 
স্থিতিরেষা স্যাৎ কারণাছুভয়ক্রিযা ॥ 
কারণ[ত্রোগাদেই | ত্রদ্ধাগুপুরণং 1, 

উদ্ছুতোদকমাদায় স্বতিকাকব বাগ্যতঃ। , 

উদধুখো দিব! কুর্ধ্যাদ্রাত্রে! চেদ্ক্ষিণা- 
মুখঃ ॥ হনিনিক্কে যদ দদ্যান্যৃদত্ডে ত্বপ 
এবচ। কুধ্যাচ্ছোচমিতি শেষ! হপি- 
নিতে ভরছাজোভ্তলোটাদিপ্রহটে গুদে। 

*উদকপাত্রাভাকে করেণ জলাশয়াৎ উদক- 
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গ্রহণসাহ আদিত্যপুরাঁণং | রত্বিমাত্রং 
. জলৎ ত্য কুরধ্যাচ্ছোৌচমনুদৃতে। পশ্চাচ্চ 
শোধয়েতীঘ্মন্যথ। নু শুচির্ভবেৎ ॥ তন্মিন 

দেশে শৌঁচৎ কর্তব্যিৎ বক্সান্রতিসাত্র- 
ব্যবহিতৎ জলৎ তৎস্থলমেব তীর্ঘৎ 

জলসমীপত্বাৎ [ ক্র 1 বিষুঃপুরাণৎ 1 
বল্ীকমৃষিকোৎখাতাং ' সৃদমন্তর্জলান্তথা | 

শোচাবশিটাৎ গেহাচ্ নাঁদদ্যাল্লেপ- 
সন্তবাৎ ॥ অন্তঃগ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোহৎ- 

খাতাঁং সকর্দিমাৎ | মনুদক্ষৌ। এক! লিঙ্গে 

গুদে তিজ্রত্তথ| বাঁদকরে দখ ॥ উভয়োঃ 

সপ্ত দাতব্য! যৃদঃ শুদ্ধিমভীগ্দতা ॥ 

উভয়োঃ করয়োঃ। বাঁমহত্তে দশদানা- 

নম্তরং তৎপৃষ্ঠে ষড়্দানমাহ হারীতঃ। দশ 
মধ্যে চ ফট পৃষ্ঠে ইতি। শত্খদক্ষৌ। তিঅস্ত 
স্বভিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনহ । 

তিত্রস্ত পাদয়োর্দেয়াঃ  শুদ্ধিকামেন 
নিত্যশঃ ॥ নখশোধনহ তৃণ।দিনা। নখান্ত- 

আলিশোধনং | তিত্র ইতি হস্তয়োরিতি 
শেষ 1 % 1 পাদপ্রক্ষালনৎ ন কাস্তে 

কর্তব্যমাহ বিধুঃধর্টোত্তরহ | দর্তৈর্ন মার্জ 
য়ে পাদৌ। ন চ কাহস্তে প্রধাবয়েৎ 1] 

দক্ষঃ। লিঙ্গে তত্র সমাখ্যাতা ত্রিপব্বা 

পূর্ব্যতে যয়া । অধ্ধিপ্রস্থতিমাত্র। তু প্রথম! 
সবন্তিকা স্বৃতা ॥ দ্বিতীয় চ তৃতীয়া চ 

তদর্ধৎ পরিকীর্তিতৎ | যদ! তু উক্তপ্রমা- 
পয়! সদা গন্দলেপক্ষয়ো ন ভবতি তদ! 

অধিকয়ধপি কর্তব্যৎ । গম্ধলেপক্ষয়করৎ 
শৌটিহ কুর্বযাদতক্িতঃ |. ইতি যাবহ্- 
বচলী। ওুদাদগ্ত্র পরিসাণমাহ যমঃ। 

' মৃভিকা তু সমুদদক্টা ত্রিপব্বী পুর্ধ্যতে বয়া। 
ত্রিপবর্বা তর্জনীমধ্যমানামিকানামগ্রপর্ব- 

ত্রয়ং ॥ **] মৃত্রযাত্রে তু স্মৃতিঃ। একা 

লিজে সদ দদ্যাৎ বামহত্তে ডু সত্রয়ং ॥ 
উভয়োহন্তয়োর্ঘে ভু মৃত্রশোচং প্রকী- 
ভিত ॥ ব্রহ্গপুরাণে। পাদয়োর্ছে গৃহীত্বা 
চ স্থপ্রক্ষালিতপাণিমান্ | দ্বিরাচয্য 

ততঃ শুদ্ধঃ স্থৃত্থা। বিষুঃৎ সনাতনৎ ॥ 

পাদয়োর্ে একৈকা | ইদং মৃত পুরী- 
যোত্সর্গে তিস্যণাৎ বিধনাৎ 1] % ॥ 

দক্ষঃ | বথোদিতৎ দিবা শৌচমর্দং রাত্রো 
বিধীয়তে| আতুরে চ তদর্ঘ স্যাৎ তদর্দ- 
স্ত পথি স্বৃতহ ॥ যখোক্তকরণাশত্তা- 

বেবেদং ন ভু নিশাদিপুরস্কারেণৈব বাকা- 
জ্সাদৃটার্ঘতাপতেঃ ॥« ॥ আপম্তম্বঃ | পথি 
পাদস্ত বিজ্রেয় আর্তঃ কুর্ঘযাদবথাবলং | 

এতয়োর্বিবিরে!ধস্ত আর্তানার্তাভ্যাৎ পলি- 

হরণীয়ঃ | দক্ষং। দেশং কালং তথাত্মানৎ 

দ্রব্যং দ্েব্যপ্রয়োজনং ॥ উপপনিমবস্থাঞ্চ 

জ্বাত্ব। শৌচহ প্রকল্পয়েৎ ॥ ত্রহ্মপুরাণে । 

ন যাবছুপনীয়েত দিভঃ শৃদ্রেশথাঙ্গন। 

গক্ধলেপক্ষয়করং শৌচৎ তেষাং বিদী- 
য়তে ॥ প্রমাণৎ শৌচমহখ্যা বা ন 
শিক্টৈরুপদিশ্যুতে 1 বাঁবচ্চ শুদ্ধিৎ নন্যেত 

তাঁবহ শৌচং সমাচরে ॥ দক্ষঃ1 ন্যুনা- 
ধ্বিকং ন কর্তব্যং শোচত শুদ্ধিমভীগ্নতা । 

প্রাযশ্চিন্তং প্রদচ্করেত বিহিতাতিক্রমে 
কুতে ৮ শৌচাচারবিহীনস্য সমস্ত! নিষ্ষলাঃ 

ক্রিয়াঃ। গন্ছলেপক্ষয়ে সত্যধিকং 

কর্তব্যহ পুর্বোক্যাঁজবঙ্কাবিরোধাং। গম্ধ- 
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মৃত্রাছ্যৎসর্গে। "যথা বুদ্ধগরাশরঃ। কৃত্বাথ 
শৌঁচৎ প্রক্ষাল্য হত পানে চ ঘুজ্জলৈঃ ৷ 
নিবদ্ধশিখ আমীনো তিল আচমনঞ্চরেত 

কৃত্বোপবীতং অব্যাংশে বাানঃকায়নং- 

ঘযতঃ। আপন্তহ্থঃ। ইত্যেবমভিরাজানু 
প্রক্ষাল্য চরণ পৃথকৃ। হন্তো চামণি- 
বন্ধাভ্যাং পশ্চাদামীতশহবতঃ [ আজানু 

- আমণিবন্ধাভ্যামিত্যবধ্যুপ।দানহৎ তৎপর্ধ্য- 

স্তাশুচিত্বশঙ্কায়াং অধ্বশ্রমাপনোদনায় 

অতিশয়শৌচায় বা । অতএবোক্তং অঙ্গ- 
প্রকর্ধাৎ- ফলপ্রকর্ধ ইতি 1% | শিখা- 

বন্ধনে বিশেষমাহ ব্রহ্মপুরাণং | গায়জ্যা 

ভুশিখাহ বন্ধ! নৈর্থত্যাৎ ত্রহ্মরন্ধুতঃ। 
জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম সমা- 
চরে 1%॥ পিবেদিত্যত্রান্তর্জান্থাহ ঘাঁজ্ৰ- 
বক্ধযঃ। অন্তর্জান শুচৌ দেশে উপবিষ্ট 
উদসুখঃ । প্রা্থা ব্রাঙ্গেণ তীর্ধেন দিজে! 

নিতযমুপক্পৃশেহ  অন্তর্জানু জান্গুনো- 
শ্ধ্যে হান্তো কৃত্বেতি শেষঃ। বাশব্দা- 
দ্বীশানাভিযুখঃং | ঈশানাভিমুখে! ভূহোপ- 

স্পৃশেতু যখাবিধি। ইতি মরীচ্যুতে:। 
ত্রাঙ্দেণ তীর্ধেন অস্ুষ্ঠমুলেন ॥ কনিষ্ঠ- 
দেশিন্যন্ৃঠসূলা ন্যগ্রৎ করস্য চ। প্রজা- 
গতিপিতৃত্র্মদেবতীর্ঘান্যহুক্রমাৎ ইতি 
যাঁজবহ্ধ্যাৎ ৪ দেশিনী তর্চরনী। করস্য 
দক্ষিণস্য 1. যথা সার্কশেয়পুরাণং 1 অঙ্গু- 

ঠ্োতবতো রেখা যা পাণের্দলিশম্য চ 
এভত্রা্ষঙিতি খ্যাতৎ তীর্ঘযাচসনায় 
বৈ অত্র ছ্িছো ন স্রীশৃড্রাবিতি মিতা 

ক্ষরা হ অতএব স্রিয়াদ্দ্শিকৃৎ তীর্ঘৎ 

৭১৪৯৮ 

শৃদ্রজাতেক্তথৈব চ | সন্কদাচমনাচুদ্ি- 

রেতয়োরেব চোভয়োঃ ॥ ত্রাহ্ষতীর্থাব- 

রোধে তু মনুঃ । কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং 
বান পৈত্যেণ কদাঁচন 1, উত্তভীর্ঘ 
ত্রয়ন্য ব্রণাদিনাবরোধে করমধ্যাত্কাগ্নে- 
য়েনাপি। এব সর্ববাবিরোধে স্বর্ণাদি- 

পাত্রেণাপ্যাচমনৎ কাধ্যৎ স্বয়মসামথো- 

' হন্যেনাচযনং কারয়িতব্যং। বাভিবন্ধ্যঃ | 

অভিত্ত প্রক্ৃতিস্থাভিহীঁনাভিঃ ফেনবুদ্- 
বুদৈঃ। হুৎকতালুগাভিত্ত যথাসংখ্যং 
দ্বিজাতযঃ ॥ শুধ্োরন্ স্ত্রী চ শুদ্রশ্চ 

সকৃৎ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥ অন্ততঃ ওযষ্ঠো- 
পান্তে। উদ্তরোভরমৃপকর্ষাৎ। অতএব 
স্পৃষ্টাভিরিভুাক্তং ন ছু ভক্ষিতাঁভি- 
রিতি। স্ত্রী শুদ্দে। বাথ নিত্যান্তঃক্ষাল- 
নাচ্চ করোষ্ঠযোরিতি ত্র্ধাপুবাণাচ্চ । 
আচমনার্ধে  পাণিপাদপ্রক্ষালনমেবে* 

ত্যেকে। ইতি শৃদ্রাধিকাঁরে গ্রোতনো- 

ক্রেশ্চ। আচমনারহ্জলাভাবে ইদসিত্যা- 
চারাধ্যামঃ 1 যনুঃ। হদগ্রাভিঃ পুয়তে 
বিপ্রঃ কঠগাভিন্ত ছুনিপঃ। বৈশ্যোহততিঃ 
প্রাশিতাভিশ্চ শৃদ্রঃ” /স্পুষ্টাভিরন্ততঃ ॥ 
অত বৈশযাবধিপপনযু 1 অনুপনীতা- 
নান ্ীশৃদ্রেবদর্চমনং ন বাবদুপনীয়েত ? 
ইতি প্রাগুকশোৌচে তথাদর্শনাৎ | মিতা 

কষরাদয়োধপ্যেবং | অন্থু বিশেষয়তি 
বৌধায়নঃ। পাদপ্রক্ষালনাচ্ছেরেণ নাচা- 
মেহ বদ্যাগামেহ ভূমে। আদছিহাচাে- 
দিতি । উশনাঃ 1 কাংশ্যা়মেন পাত্রেণ 
বপুলীমকপিতলৈঃ। আচান্তঃ শতকুহো 
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ইপি ন কদাচিচ্ছুচিত্বে ॥ কাংস্যাদি- 

গাত্রকরণকাচমনং কাংস্যায়সেনেত্যাদিন! 

নিষিদ্ধমিতি কেচিৎ। হস্তেনাচমনেহপি 

ংস্যাদিপাত্রাবর্জিতৎ তনিষিদ্ধনিত্য- 

পরে । আঁচমনজলনিষেধে শঙ্খলিখিতে!। 

ন শুভ্রা গুচ্যেকপাণ্য। বর্জিতেনেতি অন্রা- 
শুচিপদৎ আচমনকর্তৃভিন্নপরং। শুদ্র- 

সাহচথ্যাৎ একপাণিপদমপি আচমনকর্তৃ- 
ভিন্নপাণিপরহ ॥ তেন স্বীয়বষপাণ্যা- 

বঞ্জিতমনিষিদ্ধং । তথা চ কমগুন্বধিকারে 

বৌধায়নঃ ॥ মুত্রপুরীষে কুর্ববন্ দক্ষিণ- 

হস্তেন গৃহ্াতি সব্যেনাচমনীয়মিতি | 

গৃস্কাতি জলপাত্রমিতি শেষঃ । আচামে- 

দিত্যনুরৃতে। দেবলঃ | শিখাং বন্ধ বসিত্বা 
দে নিনিক্তে বাঁসসী শুভে। তৃষ্ীং ভূত্থা 
সমাদায় নোদগচ্ছম্নবিলোকয়ন্ ॥ একবস্ত্রাঃ 
প্রাচীনাধীতিন ইত্যাদিপারস্করদর্শনাৎ 
যত্র প্রেতন্নানতর্পনাদে৷ একবন্্রত্বং বিহিতং 

তত্র তদঙ্গত্বাদেকবাস! এবাচমনং কৃর্যযাৎ। 

শ্রচেতাঃ। অনুষ্ণাভিরফেনাভিঃ পৃতাভি- 
বক্ষ চক্ু। হৃদগতাভিরশন্দাভিস্রিশ্চতু- 

. ব্বাস্তিরাচমে* | চতুর্ব্বেতি ভাবশুদ্ধ্যপে- 
ক্ষয়া বিকল্পঃ ৷ ন তু ফলতুম্তার্থ, কল্পনা- 
গৌরবাপত্তেঃ ॥ বীক্ষণানুঞয়োর্ড্ভায্য- 
মাধবাচাধ্যকতপর!শরভাষ্যয়োরপবাদমাহ 

যমঃ 1 রাত্রাববীক্ষিতেনাপি শুদ্ধিরুক্তা 
মনীষিভিঃ | উদকে নাতুরাণাঞ্চ। তথোষে- 
নোষ্ুপায়িনাহ [ 

বশিষ্ঠং | প্রদরাদপি যা গোস্তপ্নায়স্যর্ন 

র্ণরসদুষ্টাভির্যাশ্চ স্থ্যরশু-্ভাগমা ইতি । 

আচামেদিতানুরতো |. 

প্রদরে! বিদীর্ণভূভাগঃ | অশুভাগমাঃ 
অশুচিদেশাদাগতাঃ। যস্মিন্ দেশে বর্ণারি- 
ছ্টমেব তোয়ং তত্র তদপি গ্রাহুং। 
তথা চ মরীচিঃ। যেযু স্থানেষু যচ্ছোচং 
ধর্মাচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্র তম্নাবমন্তেত 

ধন্মস্তব্রৈ তাদৃশঃ॥ যেয়ু স্থানেরু যে 
দেবা যেযু দেশেযু যে দ্বিজাঃ| যেছু 
স্থানেষু ঘভোয়ং যা চ যত্রৈব স্বভিকা ॥ক 
আচমনে উদকগ্রহ্ণপ্রকারংৎ পরিমাণ 
ধাহ ভরদ্াজঃ | আয়তহ পর্ববণাৎ কৃ 

গোকর্ণাকৃতিবৎ করং।. সংহ্তা্গুলিন| 
তোয়ৎ গৃহীত্ব! পাঁণিনা দিজঃ] মুক্তানৃষ্ 
কনিষ্ঠাভ্যাং শেষেণাচমনঞ্চরে। মাঁধ- 
মত্জনমাত্রান্ত মংগৃহ ত্রিঃ পিবেদপঃ ॥ 
পাণিনা দক্ষিণেন। ব্রিঃ পিবেদক্ষিণে- 
নাপি ইত্যাদিপুরাণোজেঃ। মার্কপেয়ঃ। 
সপবিভ্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াং 

নোচ্ছিন্টং তৎ পবিত্রস্ত ভুক্তোচ্ছিউন্ত 
বর্জয়েৎ | মদনপাঁরিজাঁতে হারীতঃ। 
শরদ্থ্্যস্য পবিভ্রম্য ন তেনাচমনঞ্চরেৎ! 
খ্রন্থনাদ্গ্রস্থিরিতি সমুদ্রেকরেহপি | 'আচ- 

মনানুরভো দেবলং। ন গচ্ছন্ন শয়ানশ্চ ন 
চলন পরান্ স্পৃশন্। ন হলন্সৈব সং- 
জন্পমাত্মানকৈব বীক্ষয়ন্ ॥ চলন্ কম্পমান 
ইতি বত্রাকরঃ ॥ আত্মানং আত্মস্থানং 
হৃদয় বীক্ষয়্গিতি স্বার্থে বিচ্। কেশ 
হ্বীবীমধঃকায়ং ন স্গৃশন্ ধরনীমপি। যদি 

স্নৃশতি চৈতানি ভূয়: প্রক্ষালয়ে করং॥ 
অধকায়ং নৃভেরধংপ্রদেশং | করং 
দক্ষিণং। আচমনানুর্তে। গোভিলঃ। 
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- "মান্তরীয়কদেশেন কল্পযিদ্বোতরীয়ক- 
মিতি। অভ্তরীয়মধঃপ্রীধানং তদেকদেশ- 

মুন্তরীয়ং কৃদ্বা মরীচিঃ | ন বহির্জানুব্বরয়া 
নাঁঘনস্থো ন চোখিতঃ 1 ন পাছ্কাস্থো- 

-ইস্যচিত্র: শুচিঃ প্রযতমানসঃ র উপস্পুস্ঠ 

দ্বিজো৷ নিত্যৎ শুদ্ধঃ গুতো ভবেন্নরঃ1- 

ভু্াসনন্ছো নাচামেম্লান্যকালে কদাচন | 

জলস্ছলোভয়কন্মনুষ্ঠানার্থক্য জলস্ছলৈক- 
চরণেনাচমনং কর্তব্যমিত্যাহ পৈঠীনসিঃ। 
অন্তরুদকে আচান্তোহভ্তরেব গুদ স্যাৎ 

বহিরুদ্কে আচান্তো বহিরেব শুদ্ধঃ হ্যা 

তল্মাদন্তরেকং বহিরেকঞ্চ কৃত্বা! পাদ. 

মাচাঁমেৎ সর্বত্র শুদ্ধো ভবতীতি। জলে 

তুত্তি্ঠনাচামেৎ। জানোরত্দ্বং জলে তিষ্ঠ- 
মাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ। অধন্তাৎ -শত- 

স্কত্বোপি সমাচান্তো ন শুধ্যতীতি 

বিশ্ুঃক্তেঃ ঢ হারীতঃ ॥ আর্দরবাসা জলে 
কুরধ্যাততর্পণাচমনৎ জপং 1 শুফবাসাঃ 

' শ্থলে বু্ধ্যান্র্পনাঁচমন্হ জপং ॥ কাত্যা- 
য়নঃ। আ্বানমাচমনং হোমং ভোজনং 

দেবতর্চিনং | প্রোডপাদো ন কুববীত 
স্বীধ্যা্ৎ পিতৃতর্পণহ আসনারূঢপাদস্ত |. 
জানুনোর্জ্বয়োস্তথা। কতাঁবসকৃিকো 

যন্ত প্রোটপাদঃ স উচ্যতে ॥ আসনারূঢ- 
পাদঃ আসনারোপিতপাদতল:। জানুনো- 
জজ্যিয়োঃ কৃতাবসকৃধিকে! কন্ত্রাদিনা কত 

পৃষ্টজানুজত্বাবন্ধঃ | তুদ্ধয়েন ভেদপ্রতীতেঃ 
প্রোটপাদস্য দ্িবিধত্বং প্রতীয়তে ॥ ক্ষ॥ 
আন্র চ অনেকোাহে দীরুশিনে ভুমিসমে 

ইস্টকাম্চ সহীর্ণীভূভা ইতি বৌধায়ন- 

বচনাতথাবিধে আরূপাদোহপি কুর্ধ্যা। 
ব্যাসঃ। শিরঃ প্রাহ্ত্য কণ্ঠ বা যুক্তকচ্ছ- 
শিখোহপি বা। অনৃত্থা পাদয়োঃ শৌচ- 
মাঁচান্তোহপ্যশুচির্ভবেহ ঘ- তথ! | অপঃ 

পাণিনখাত্েণ' আচামেদযস্ত্র ভ্রাঙ্াণঃ | 

সথরাপানেন ততুল্যমিত্যেবস্থষিরব্রবীৎ ॥ 
বংবৃত্যেতি মুখং সংরৃত্য অলোমকোষ্ঠ- 
স্পর্শে যথা ন.ভবতীতি তাত্পব্যং 1 তথা. 

চ বশিষ্ঠঃ। আঁচীন্তঃ পুনরাচানেদছাসো 
বিপরিবায় চ। ওঠে চ সংস্পৃশ্ তথ! 
যত্র ব্যাতামলোমকোৌ [ এবপ প্রাগুক্ত 

হারীতবচনে ওগ্ঠয়োম্ার্জনমুক্তং ত 
সলোমকয়োরেবেতি। এতদনন্তরং বাঁম- 

হস্তং পাদ শিরশ্চ দক্ষিণেন পাণিনা- 
ভ্যুক্ষয়েৎ। তথা চ কামধেনাবাপত্তন্ঘঃ 

ত্রিরাচাদেশ হৃদগাভিন্্রিরোষ্ঠো। পরিস্থজেৎ 

ছিরিত্যেকে দক্ষিশেন পারিনা সব্যহ 

প্রোক্ষ্য পাদৌ শিরশ্চেতি। গোভিলঃ | 
ত্রিরাচানেৎ ছিঃ পরিমুজীত পাদাবত্যুক্ষ্য 

শিরোহভ্যক্ষয়েদিতি ইল্দিয়াণ্যততিংস্পৃশেত 
অক্ষিমী নাসিকে কর্ণাবিতি। ইন্দিয়াণি 
ইন্দরিয়াঘ়তনানি  ইন্ডিয়াণামমূর্তা্থাৎ 

তিস্থভিরিতি তর্নীমধ্যখানামিকাভিঃএক্া 

সর্ধত্রাদুঠিযোগেন. আচননফারণনাহ 
পৈঠীনসিঃ 1 অগ্নিরহুষ্ঠিভতম্মাতেনাপি . 

সর্ববানি স্থানানি স্পৃশেহ ৪ নিহীবনাদা- 
বাচননহ- যথা । বাযুপুরাণে । নিীবলে 
তথাভ্যঙ্গে তখা পাদাবসেচনে | উচ্ছিউন্য 

" চ সহভাষাদশুয্যপহতস্য চ ॥ সন্দেহের 
চ সর্দেছু শিখাং সুস্া তথৈব চ । বিন! 
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কত 

যজ্জোপবীতেন নিয্যেমেব উপস্পৃশেৎ ॥ 
উ্রবায়মমংস্পর্শে দর্শনে চান্ত্যবাসিনাং॥ 
হারীতঃ। স্্ীশূদ্রোচ্ছিউসংভাষণে মৃত্র- 
গুরীযোৎসর্গদর্শনে দেবমভিগন্তৃকাম আচা- 

মেদিতি। যাজ্ৰবন্ধ্যঃ | সাহা পীহ! ্ষুতে 

সুপ্ডে ভূজ্ীরখ্যোপনর্পণে। আচান্তঃ পুন- 
রাচামেদাসে। বিপরিধায় চ ॥ ব্রহ্গপুরাণে। 
হোমে ভোজনকালে চ অন্ধ্যয়োরুভয়ো 

রপি। আচান্তঃ পুনরাগামেদন্যাত্র!পি সকৃৎ 

সক ॥ ঘিরাচম্য ততঃ ওদ্ঃ স্ৃত্বা বিষুৎ 

অনাতুনং ॥ % ॥ শ্মৃতিঃ | ক্ষুতে নিচীবিতে 
সপ্তে পরিধানেহশ্রুপাতনে। কর্মস্থ এবু 
নাচামেৎ দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ্ ॥ অত্র 
হেতুমাহ পরাশরঃ। গ্রভাঁসাদীনি তীর্থানি 
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ॥ বিপ্রস্য দক্ষিণে 
ক্র্ণে বসন মনুরত্রবীৎ 1 সাহখ্যায়নঃ | 

আঁদিত্যা বসবো রুদ্রা বায়ুরগ্িশ্চ ধর্- 
পাট্। বিপ্রদ্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং ভিষ্ঠন্তি 
দ্রেবতাঃ ॥ পুরাঁণনারবাঁযুপুরাণয়োঃ। যঃ 

কর্ম কুরুূতে মোহাদনাচম্যৈৰ নাস্তিকঃ| 
ভবন্তি হি ব্বথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ববা ন 

সংশয়ঃ ॥ ৯ 1 অথ দল্তধাবনং । বৃদ্ধশীতা- 

তপঃ। সুখে পর্যুষিতে নিত্যৎ ভবত্যপ্র- 
যতো নরঃ ॥ তস্মাৎ সব্বপ্রযত্রেন ভক্ষয়ে- 

দত্তধাবনং 1 * ॥ শ্রাদ্ধদিলাদে। তদ্ত 

বর্জত্ং যথা বিষুঃঃ | শ্রা্ধে জন্মদিনে ঠচব 
বিবাহেহলীর্ঘমন্তবে। ব্রতে চৈবোপবাসে 
চ বর্য়েদ্ন্তধাবনহ হ দন্তধাবনমদ্যাছদ- 

আুখং প্রানুখো বেতি ঘ ক্ষ ॥ দন্তলগরস্ 

দন্ততুল্যত্থং যথা গোভমঃ ! দনশ্রিকে 

দত্তবদন্াত্র জিহ্বারভিমর্ণাৎ প্রাক্ ঢ্ুতে" 
রিত্যেকে। ছ্যতেরাআাববদ্িদানিগরস্নেব 
তচ্ছুচিরিতি 1 জিহ্বাভিঘর্ষণাযোগ্যং 
দস্তলগ্রৎ অশৌঁচজনকতৎ ন ভবতীত্যর্থঃ। 

ইদর্চানুপলভ্যমানরনবিষয়ং | দস্তবান্- 
লগ্নেষু রসবর্জমিতি শশ্ববচনাঁৎ | জিহ্বা- 
ভিঘর্ধণেহপি অশক্যোদ্ধরণে ন দোষঃ। 

ভোজনে দণ্তলগ্রানি নিহত্যাচমনকঞ্ষরেৎ। 
দন্তলগ্রমসংহার্ধ্যৎ লেপৎ যন্যেত দর্ত" 

বা ন তত্র কৃর্যযাদুশো যতুযুদ্ধরণে 
পুনঃ ॥ ভবেদশোচমত্যর্থং তৃগবেধাদ্ত্রণে 
ক্কতে। ইতি দেবলবচন!ৎ। ছ্যাতেরিতুপ- 
লভ্যমানরসবিষয়ং ॥ আরক্রাবো লালা 
ভদ্বক্লিগরন্িত্যর্থ:। অতএব শেণিতং যখ। 

ন ভবতি তথা তৃণাদিনা দক্তলগ্ননিসারণা- 
চরণং | * ॥ ছন্দোগপরিশিষ্টং | নারদা- 

দ্যুক্তবাক্ষেয়মধটাহুলদপাটিতহ | সতচৎ 
দ্তকাষ্ঠং স্যানদগ্রেণ প্রধাবয়েৎ 7 উতথায 
নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচিভূ্থা, সমাহিতঃ।, " 
গপরিজপ্য তু মন্ত্রেণ ভক্ষয়োদ্দস্তধাবনং 
আযুর্ববলং যশো! বর্গ প্রজাঃ পণুবদুনি , 
চ। ব্রহ্গপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধা তন্ন]! ধেহি বন 

স্পতে [. শুচিত্ৃহা  দবিরাচমনেনেতি 
শেষঃ ঘ €॥ নরসিংহপুরাণং | দস্তকাষ্ঠসা 
বঙ্ধ্যামি সমাসেন শ্রশল্তভাহ । সর্ব কট" 
কিনঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরিণশ্চ যশবদিনঃ ॥ প্রবাণহ 
স্থৌল্যপণাহ বিদুঃঃ। কনীন্যগরনি্োল্যৎ 
সবুঙ্চৎ দ্বাদশাছুলং ॥ প্রাতভূ্থি £ যত 

বাকু ভক্ষয়েদল্ডেধাবনং ৪ প্রন্রনল্য ভুরু! 
তজ্জহাচ্ছুচে। দেশে অমাহিতঃ 1 অবুর্চেহ 
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দলিতাগ্রং 7৫ ছ্াদশাস্গুলন্ত . ছন্দৌগেত- 
রেযাং । দাদশাহ্ুলন্ত বিপ্রাঁণাং কত্রি- 
য়াণাহ নবাস্ুলং। অব্টাছুলন্ত বৈশ্তানাং 
শুজাণান্ত ষড়ছ্ুলং। ভক্ষয়েৎ শাঙ্দুষ্টীনি 
গর্বস্বপি চ.বর্জয়েহ ॥ ক্ষ তিথিবিশেষে 
ত্য বর্জজনং থা নৃসিংহপুরাঁণং। প্রতি- 
পদ্দরশবীতু নবম্যাঞ্েব সভমাঃ। দন্তানাং 

কাঠ্ঠমংযোগো। দহত্যাসপুমৎ কুলং ॥ 
- অলধভে দন্তকাষ্ঠানাঁং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা। 
অপাং দ্বাদশগতুঁবৈর্ু শু দধর্ধিধীয়তে ॥ 
গণুষস্য দন্তকাষ্ঠকার্ধ্যকারিত্বেংপি ন তত্র 
মন্ত্ান্বয়ঃ | শাতাতপঃ1 প্রতিপদ্দর্শীয়ু 
নবম্যাহ দন্তধাবনং | প্ৈরন্যত্র কাষ্ঠেশ্চ 

জিহ্বোলেখঃ সদৈব হি | ক. গুবাকাদি- 
পত্রৈিস্তধাবনং নিষিদ্ধং যথা। ক্রিয়া 
কৌনুদাাহ বশিষ্ঠং । গুবাকভালহিস্তালা- 
স্তথ! তাঁড়ী চ কেতকী । খর্জুবনারিকেলৌ৷ 
চ সপ্তেতে তৃণবঝ[জকাঁঃ ॥ ভূগরাজশিরা 
পত্ৈধঃ কুত্যাদ্দন্তধাবনৎ॥ তাঁবভবতি 
চাঁালো! যাবদগাং নৈব পশ্বাতি ॥ পরাঁ- 
শরভাষ্যে যাঁভ্ববন্ক্যঃ ৷ নেখউকালোৰ্ট- 

পাধাশৈরিতরাগুলিভিস্তখ! । ত্যতু! অনা- 
মিকাঙ্থুষ্ঠৌ। বর্জনয়েদ্রন্তধাবলৎ 2 ক ট 
প্রচেতাঃ। মধ্যাহৃন্নানকালে তু যঃ কুরযযা- 
দস্তধাবনং 1 নিরাশীস্তস্য গচ্ছস্তি দেবাঃ 
পিতৃগণৈ: সহ ৪৪৫ ম্ৃতিঃা বসন্ত 
ভূম্নাণঞ্ বুর্বাস্তৎ দন্তধীবনং | অভ্যক্ত- 

শিরসক্ৈব আ্াতহ নৈবাভিবাদয়েহ ? 
হারীতঃ। শুচিৎ দেবাভিরক্ষত্তি পিতরঃ 

শুচিমন্থিযূঃ। শুচেবিভ্যতি রক্ষাহনি যে 
০৪ 

চান্ে ছুউচারিণ: ॥ তথা । স্ানৎ দানং 
তপক্ত্াঁগো মন্ত্রকর্মবিধিক্রিয়াঃ।? মঙ্গলা- 
চারনিয়মীহ  শৌঁচভ্রষ্উন্য লিচ্ষলাঁত ॥ 
শোঁচস্ত দ্বিবিধৎ প্রোক্তৎ বাঁহ্যান্যন্তর- 

স্তথা । মৃজ্জলাভ্যাং ভবে বাহৎ ভাব" 

সওদ্ধিস্তখাপরং ॥%॥ অথ প্রাতঃস্লান- 

সন্ধ্যে । ব্রহ্মপুরাণৎ। প্রাতঃন্নানং ততঃ 

ক্বত্বা বহক্ষেপেণ যথোদিতং | সন্ধ্যা্াপি 

তথা কুধ্যা্থ নিত্যনৈমিভিকে তথা ॥ 
কাত্যায়নং॥ বথাহনি তথা প্রাতনিত্যং 

স্বায়াদনাতুরঃ॥ দত্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদে 
গেছে চেদমন্ত্রবৎ | দস্তান্ প্রক্ষাল্য প্রাত্- 
রনাভুরঃ আ্বায়াঁৎ ॥ ক | আভুরং বিশে- 

ফ্যৃতি আয়ুর্বেদীয়ে | ন্ান্মদ্দিতনেত্রাস্য- 

কর্ণরোগাতিসারিষু । আধ্মানপীনসাজীণ, 

ভুক্তবহস্থ চ গহিতং ॥ ততকলিমাহ 
বিষুং। প্রতংক্াধ্যরূণকিরণগ্র্তাং প্রাচী- 
মবলোক্য স্্ায়াৎ। ইতি মযুদ্রকর- 

ধুতং এ ক ॥ স্ৃতিকাঁতিলকং কুর্ধ্যাৎ 

স্রাত্বা হুত্বা চ ভম্মনা | দৃউদোষবিঘা- 

তার্থ, চাঁগুালাদ্যাদিদর্শনে [ উশলাঃ ॥ 
অভাবে ভুদকেনাপি পিতৃদৈবতসর্্ 
য়ে। ত্রদ্ধা গুপুরাণে। কন্মাদো তিলকহ 
কুর্ধযাজপহ তদ্বৈষবং পরং ॥ গোত্রদানহ 
জপো! হোন: শ্থাধ্যায়ঃ পিভতপণিং 
ভস্বীভবতি তত সর্কাসুত্রপুত্বং বিনা ₹তহ। 

ভাঙ্গে । অঙুঠিঃ পুহিদঃ শোকে লধ্য- 
সাযুফবী ভবেহা! অনাদিকার্ধর! নিত্যং 

সুজিলা চ প্রদেশিনী ॥ ব্যান । জাহহী 
তীরমহৃতাহ সদ হু বিভর্ভি যঃ। 
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বিভ্তি রুপৎ লোহকম্ত তমোনাশায় 

কেবলই 1%॥ গোপীচন্দনমাহ'শাততিপঃ। 

গোমতীতীরসন্ভূতীং 'গোপীদেহসমুক্টবাং। 
সদ মুদ্ধী বহেদঘস্ত সর্ধবপীপৈঃ প্রমু 

চ্যতে ॥ ব্রহ্মাগুপুরাণে। ভর্দপুগ্ুৎ যৃদ। 
কুর্্যাৎ ত্রিদুণ্ুৎ ভক্মনা সদা । তিলকং 
বৈ ছ্বিজঃ কুর্যযাৎ চন্দনেন যদৃচ্ছয়া ॥ 
উর্দপুণ্ডৎ দ্বিজঃ কুরধ্যাৎ ক্ষভিয়শ্চ ত্রি- 

পুণুকৎ। অর্দচন্দ্চ বৈশ্যশ্চ র্ত,লং শৃত্র- 
যোনি ॥ % ॥ আতুরাধান্ত ॥ অশিরক্ষং 
ভবেহ সান ন্নানাশক্ে চ বর্টিণাং। 
আর্দশ বাসস! বাপি মার্ডজনং দৈহিকং 

বিছুঃ ॥ ইতি জাবালবচনাৎ শিরে। বিহায় 

গাত্শ্রক্ষালনং | তদশক্তাবার্্রবাসসা গাত্র- 

মার্জনং কুরধ্যাৎ তদনন্তর সন্ধ্যাং কুর্ঘযাৎ। 
এতৎপরঘেব প্রাতঃসন্ধ্যাৎ ততঃ কুর্ধ্যাৎ 

দন্তধাবনপূর্ববকমিতি যাজ্ৰবন্ধ্যবচনং | 
ইত্যাহ্ছিকাচারতত্বং ॥ 

আঁতঃসন্ধ্য। (ভ্ত্রী) সন্ধ্যাদেহপূর্বাদ্ধং। তছুত- 
পততির্যথ|। ত্মিন্ গিরো চন্দ্রভীগে বৃহ- 
ল্লোহিততীরগাং । সন্ধ্যাং দৃষ্টাথ পপ্রচ্ছ 
বশিষ্ঠঃ আদরম্দা 0 বশিষ্ঠ উবাচ। 
কিমর্থমাগত! ভদ্ডে নির্জন ত্বং মহীধরহ। 

কম্য বা তনয়ী। গৌরি কিৎ বা! তব চিকী- 
বিতৎ ॥ এতদিচ্ছাম্যহ২ শ্রোতুং যদি 

গুহৎ নতে ভবেহ। বদনং পূর্ণচন্্রাভং 
নিশ্রীকৎ বা কথং তব ॥ মার্কণেয় 
উবাচ । তথ শ্রুত্থাঁবভনৎ তস্য বশিষ্ঠস্য 

মহাত্মন১। দৃষ্টা। চ তন্মহাত্মান২ ভ্বলন্ত- 
শিব পাবকহ ॥ শরীরবগৃত্রক্ষচর্ধ্যসদৃশ 

তং. জটাধরং 1 সাঁদরৎ প্রনিপত্যাথ 
সন্ধ্যোধাচ তপোঁধনৎ ॥ সন্ধ্যোবাচ। 

যদর্থমাগতা। শৈলং সিদ্ধং তন্মে তপো- 

ধন। তব দর্শনমাত্রেণ তন্মে সেৎস্যতি 

বা বিভো ॥ তপহ কর্ত,মহং বর্মন নির্ধনং 

শৈলমাগত1 1 ব্রঙ্গমণোহহৎ মনৌজাতা 

সন্ধ্যা! নালা চ বিশ্রুতা | নৌপদেশমহং 

জানে তপসে!সুনিসভম। বদি তে যুজাতে 

গুহাৎ মাহ ত্বৎ সমুপদেশয় ॥ এতচ্চিকী- 

ধিতং গুহাং নান্যৎ কিঞ্চ ন বিদ্যতে | 

অজ্ঞাতা তপসো ভাবং তপোবনমুপ- 

স্থিত! । চিন্তয়! পরিশুয্যেহহং বেগতে, 

চ মন: সাঁ॥ প্রীমার্কণডেয় উবাচ। আকর্ণ্য 

তস্যা বচলৎ বশিষ্ঠো ত্রহ্মণঃ হৃতঃ স্বয়ং 

অ সর্বকৃত্যত্ডো নান্যৎ কিন পৃউধান্! 
অথ তাং নিয়তাত্মানৎ তপসেতিগ্ুতো 

দ্যমাং | বশিষ্ঠো মন্ত্য়াঞ্চক্রে গুরুবৎ 

শিষ্যবত্তদা ॥ বশিষ্ঠ উবাচ। পরমং যো 
মহত্তেজঃ পরমৎ যো মহত্তপঃ | পরমঃ 

পরমরাধ্যে। বিসুর্মনিলি ধীয়তাহ 7 মন্ত্রে 

ণানেন দেবেশৎ বিযুঃং ভজ শুভানলে। 

ও নমে। বাহৃদেবায় ইত্যনেন চ নন্ততং ॥ 

মার্কণেয় উবাচ। উপদিশ্য বশিষ্ঠোহথ 

সন্ধ্যায়ে তপসঃ ক্রিয়া |. ভামাভাষ্য 

যথান্যায়ং ততৈবান্তর্ঘধে সুনিঃ £ যখোভ 

স্ত বশিষ্ঠেল মন্ত্র তপসি সাঁধনহ । 

ভ্রতেন তেন গ্োবিন্দৎ পুদসামান 

ভক্তিতঃ 0 প্রসশ্নস্তেন জর্পেণ বদ্রপঃ 
চিন্তিতৎ তয়]। পুরঃ প্রত্যঙক্ষতাহ বাত 

স্তহ্াহ বিসু্গতপতিহ £ নিনীলিতা ক্যা 
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স্তশ্থাপ্ত প্রবিশ্য হৃদয়ং হরিঃ। দিব্যে- 

ফিতং দদৌ তট্যে বাচহ দিব্যে চচক্ষুষী ॥ 
দিব্যং জ্ঞানং দিব্াচস্ুর্দিব্যাং বাচমবাপ্য 
সা। প্রত্যঙ্ষৎ বীক্ষ্য গোবিন্দৎ তুক্টাব |. 

, লগতীং পতিৎ £ অথ তস্যাঃ শরীরন্ত 

বন্ধলাজিননংবৃতৎ | পরিক্ষীণৎ জটা- 

ত্রাতৈঃ পবিভ্রং মুদ্ধি রাজিতং ॥ মিরীক্ষা 
কপয়াবিক্টো! হরিঃ প্রোবাচ তাযমিদহ। 

শ্রীভগবানুবাচি। যঃ পশ্যতি সকামন্ত্াং 

পাঁণিগ্রাহয়তে তব। স সদাঃ ক্রীবতাং 

প্রাপ্য ছুর্বলত্বং গমিষ্যতি ॥ পতিত্তব 
মহাভাগত্তপোরূপসমন্থিতঃ | সপ্তকল্লান্ত- 

জীবী চ ভবিষ্যতি সহ তয় | অন্যচ্চ তে 

ধদিধ্যাঁমি পূর্ববং যন্মনসি স্থিত । অগে 
শরীরত্যাগান্ডে পূর্ববমেব প্রতিশ্রুত] স 
চ মেধাতিধের্বজে মুনেদ্ধাদশবার্ষিকে । 

ঘ্বতগ্রন্থলিতে বছো ন চিরাৎ ভ্রিয্তাং 
ভ্বয়। ॥ তত্র গত! স্বয়ং ছন্নৎ মুনিভি- 

নেপলক্ষিতা। মৎগপ্রসাদাদ্বহিজাতা তস্ত 
পুজী ভবিষযসি ॥ যন্ত্রে বা বাঁচনীয়ো- 
হল্তি স্বামী মনসি কশ্চন | তঙ্গিধায় নিজ- 

*ন্ৰান্তে ত্যজ বহে বপুঃ স্বকং ॥ নারায়ণঃ 
স্বয়ং অন্ধ্যাৎ পম্পর্শাথাশ্রপাণিনা ॥ ততঃ 

পুরোডাশরময়ং তৎ শররীরমহু ক্ষণাহ 

সমিদ্ধেহধে। মহীঘছ্ে খুনিভিরেোপ- 
লক্ষিতা | তদা বিষেগঃ প্রসাঁদেন সা! 

বিবেশ বিধেঃ হত1 ॥ বহিত্তস্যাও শরীরং 
তদই? সূর্যযস্ত অগুলে | শুদ্ধৎ অবেশয়া 

নাস বিষোরেবাজ্যমা পুনঃ £ দুর্য্যো দিধা 

বিভভ্যাথ তহ শরীরং তদা! রথে। স্থকে 

পেশ 

সহন্থাপয়ামাস প্রীতয়ে পিতৃদেবয়ো£ | 

যদুর্ঘভাগন্তম্যান্ত শরীরস্য ছিজোততমাঃ। 

প্রাতঃসন্ধ্যাভবৎ সা ভু অহোরাত্রাদি- 
মধ্যগ1॥ যচ্ছেষভাগন্তস্তান্তি অহোরাত্রান্ত- 

নধ্যগঃ | স সায়মভবহু সন্ধ্যা পিতৃ্তীতি- 

প্রিয়া বদ! [ সুষ্যোদয়াচ্চ প্রথমৎ যদ! 
স্যাদরুণেদয়ঃ | প্রাতিঃনন্ধ্য/ তদোদেতি 

দেবানাঁং প্রখতিকারিণী ] অন্ত গতে 

ততঃ সূর্যে শোগপদ্মনিভ! সদ! । উদেতি 

সায়ংসন্ধ্যাপি পিতৃণাৎ মোঁদকারিণী ॥ 

ইতি কালিকাপুরাঁণে ২২ অধ্যায়ঃ] ক] 
প্রাতঃকালকর্তব্যবৈদিকতান্ত্রিকোপাসনা- 
বিশেষঃ | বৈদিকে তদনুষ্ঠানানি যথা। 
মাজনিং ১ প্রার্থনং ২ প্রাণায়ামঃ৩ আচ- 
মন ৪. আপোমার্জনৎ ৫ অঘনর্ষণং ৬ 
নৃর্ধ্যোপস্থানং ৭ দেবতর্পণৎ ৮ সাবিভ্র্যা 
বাহনং ৯ সাবিত্রীধ্যানং ১০ সাবিত্রী- 

জপ: ১১ সাঁবিত্রীবির্জনং ১২ আদিত্য 

শুক্রপ্রীণনং১৩ আঁত্বরক্ষণং১৪ রুদ্দোপ- 

স্বানং ১৫ ব্রহ্গাদিভ্যো জলদানং ১৬ 

সূর্ধযার্ধদানহ ১৭ সূর্যানতিঃ ১৮] ক্ষ 
তান্দ্রিকে তদনুষ্ঠানানি যথা । সন্দ্াচ- 
মনহ ১ জলশুদ্ধিহ ২ করন্যাসঃ ৩ অঙ্গ- 

ন্যাসঃ ৪. অঘনর্ধণহ ৫ হন্তক্ষালনৎ ৬ 

আচমনহ & সৃর্য্যার্ঘদানহ ৮ গায়ত্যা 
ভলদানহ ৯ তর্পণৎ ১০ শায়ভ্রীধ্যানহ১১ 
গ্রায়ভ্রীজপঃ ১২ জপষসর্পণৎ ১৩ ইস্ট 

দেবধ্যানৎ ১৪ প্রাণাহামঃ ১৫ মূলমন্ত্র 

জপং ১৬ জপসমরপণহ ১৭ প্রাণাঁয়ানঃ১৮ 

নমস্কারঃ ১৯ | ইতি শ্তিতন্ত্রে॥ 



প্রাতঃক্নানং (কী) প্রভাতকর্তব্যাবগাহনাদি। 
যথা । উষঃকালে তু সংপ্রাপ্ডে কৃত্ব। চাঁব- 
হ্যকং বুধঃ। স্নায়ামদীযু শুদ্ধা্থ শৌঁচহ 
হ্ত্বা যথাবিধি॥ প্রাতঃক্নানেন পুয়ন্তে 
বেইপি পাপকৃতো জনাঃ। তস্মাৎ সর্ব 
প্রবত্েন প্রাতঃক্সানং সমাঁচরেৎ ॥ প্রাঁতঃ- 
স্ানৎ প্রশতসন্তি দৃষটীদৃষ্টকরং হি তৎ ! 
স্খ্পগুস্থ সততং লালাদ্যাঃ সংত্রবস্তি 
হি ॥ অতো নৈবাঁচবেহ কর্্মাণ্যকৃতা 
ন্নানমাদিতঃ 1 অলক্ষনীঃ কালকর্ী চ 
ছুঃসবগ্রৎ ছুবিচিন্তিতৎ ॥ প্রাতঃক্নানেন 
পাপানি ধুয়ন্তে নাত্র সংশয়; | ন চন্নানৎ 
বিনা পুংসাং প্রাশস্ত্যৎ কর্ম সংস্যৃতৎ ॥ 
হোমে জপ্যে বিশেষেণ তক্মাৎ আনং 
সদাচরেৎ | অশক্তাবশির্ত্ত আানমন্ত 
বিধীয়তে ॥ ইতি গারুড়ে ৫০ অধ্যায়ঃ | 
অপিচ। প্রাতঃ সংক্ষেপতঃ সান মধ্যাহ্ে 
বিধিবিস্তবৎ। প্রাতর্মধ্যাহযোঃ স্নান 
বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ ॥ বতেত্্িসবনং প্রো 
সঙ্কতু ব্রহ্চারিণঃ । অপি চ। উষ্- 
ম্যষদি যহ স্নানৎ সন্ধ্যাযাযুদিতে রবে 1 
প্রাজাপত্যেন তঙ্জুল্যৎ মহাপাতক- 
নাশনৎ ॥ যৎ ফলং ছাদশাব্দানি প্রাজা- 
পত্যৈঃ কতৈর্ভবেহ। প্রাতঃসায়ী তদাঁ- 
পোতি বর্ষেণ অন্ধয়াহিতঃ ॥ য ইচ্ছেদ্িপুঁ 
নান ভোগান্ চন্জসূ্বযগুহোপনান্ । 
প্রাতঃক্ায়ী ভবেমিত্যং ছে) মাস মাঘ 
ফান্ডনৌ ॥ ষট্তিলী মাঘমাসম্ত প্রাতঃ- 
ায়ী হবিষ্যভুকৃ। জতিপাপং মহাঘোঁরৎ 
মাসাদেৰ ব্যপোহতি ॥ মাতিরং পিতর- 

প্রাতিভী- , 
ঞ্চাপি ভাতরং স্হদং গুরুং | যমুদ্িশ্ঠ 
নিদজ্জেত দ্াদশাংশং' লভেতু সঃ ॥ ইতি 
গ্রারুড়ে ২১৫ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রাতরাশঃ (পুং) প্রাতঃকালীনভোজনং | 
তৎপর্ধ্যায়ঃ । কল্যবর্ভঃ ২। ইতি হেস- 
চন্দ্রঃ॥ প্রাতর্ভোজনং ৩ । ইতি ত্রিকাগু- 
শেষঃ ॥ কল্যজদ্বিঃ ৪1 ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রাতর্গেযঃ (পুং ) প্রাতঃকালে গেয় ঈশ্বরাদি- 
ধৈঃ। স্ততিপাঠকঃ॥ তৎপর্ধযায়ঃ। স্ততি- 
ত্রতঃ ২। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ প্রভাত- 
গাতব্যে ত্রি॥ 

প্রাতর্ডোক্তা [খ] (পুং) কাকঃ।- ইতি 
শব্দচন্দ্িকা ॥ গ্রভাতে ভোঁজনকর্তরি 
ত্রি॥ 

প্রাতর্ভোজনং (ক্লী) প্রাতরাশঃ। ইতি জটা- 
ধরঃ ॥ 

প্রাতিকা (ভ্্রী) জব!। ইতি রাজনির্ঘনঃ ॥ 
প্রাতিপদিকঃ ( পুং ) অগ্নিঃ। যথা। ইথন্তুতে! 

মহানগ্িক্রক্ষিক্রোধোস্তবো মহান! উবাচ 
দেবং ব্রহ্মাণৎ তিথির্মে দীয়তাহ শ্রভো। 
যস্তামহং মমস্তহ্থ জগতঃ খ্যাতিমাগুয়াং! 
অ্রন্মোবাচ। দেবানামথ যক্ষাঁণাহ গম্বর্ধা 
পাঞ্চ সভ্তঘ । আদে প্রতিপদ। যেন ত্বুৎ" 
পন্নোইসি পাবক ॥ ত্বৎপদাৎ প্রা্তি- 
পদিকং ংভবিষ্যস্তি দেবতাঃ । অতত্তে 
প্ুতিপন্নাম তিথিরেষা ভবিষ্যতি ঢ ইতি 
বরাহপুরাণৎ ॥ নামি লী।'যথ!। আধাতু- 
বিভক্তযর্থবত প্রাতিপদিকহ। ইতি সুপগ্প- 
ব্যাকরণং ॥ 

প্রাতিভাব্যৎ (ব্লী) প্রতিভূবো ভাঁবঃ। জাদিনী 
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ইতি ভাষা । যথ!। সাক্ষিত্বং গ্রাতিভাব্যঞ্চ 

ই গ্রহণমেব চ। বিভক্ত! ভ্রতরঃ কুখ্যু 

. আাঁবিভক্তাঃ পরস্পরৎ 1 ইতি দায়ভাগঃ ॥ 

প্রাতিস্বিকং (ত্রি) অদাধারণৎ 1 তৎপধ্যায়ঃ 
অন্যাসাধারণৎ ২ আঁবেশিকং ৩। ইতি 

ভ্রিকাগুশেষহ ॥ 

গ্রাতিহারঃ 7 (পু) প্রাতিহারিকঃ। ইত্য- 
রা মরটীকায়াং ভরতঃ ॥ 
প্রাতিহারিকঃ € পুং ) মায়াকারঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রাতীপঃ (পুহ ) প্রতীপপুভুঃ 1 শান্তনুরাজঃ। 

ইতি ভ্রিকাগুশেষহ ॥ 

প্রাথমকল্লিকঃ ( পুহ ) প্রথমা রন্ধবেদধ্যিয়নঃ | 

প্রথমত শিক্ষণীয়, কল্পং শান্ত্রনধীতে যঃ 
ইত্যর্থে ফিকঃ। তৎপর্যযাযঃ | শৈক্ষ2 ২। 

ইত্যমরভরতো ॥ 
প্রাথমিক [ত্রি) গ্রথমভবঃ 7 বণ । বত্্া- 

বিরলক্রমেণ নিদ্দিসিষাধয়িষানুমিতয়ন্তত্র 

দ্বিতীয়ক্ষণে পক্ষতাসপ্পন্ডযর্থৎ দ্বিতীয়ঃ 

দিযাধয়িধাবিরহো! বিশেষণমন্ত সিদ্ধেঃ 

প্রাথমিকন্ত কিমর্থং । ইতি পক্ষতাশিরো- 

মণিহ। 

প্রাথস্যৎ (ত্র) প্রথমন্ত ভাঁবঃ। যথ!। অন্মাভি- 

রেব প্রাথম্যেন নানামুতীনাৎ বচনৈরেব- 
ম্বিধে। নিবন্ধঃ ক্রিয়তে। ইতি বিজয়- 

রক্ষিত ॥ 
শ্রাছুঃ [ব্] ব্য নাম । প্রাকাশ্যং | স্ফটন্ৎ 

ততপর্ধযায়ঃ ॥ আবিঃ ২1 বথা। প্রাছু- 

রানী । আবিরভৃতিঃ। ইত্যমরভরতৌ। 
প্রকাশঃ । সম্ভাব্যং | বৃত্তিঃ। ইতি শব্দ- 

রৃহাবলী " 
শা 
চু 

প্রাছুর্ভাবঃ ( পুঁহ) জাবির্ভাবঃ | বথা। বপুঃ 

প্রাহুর্ভাবাদনুসিতনিদং জন্মনি পুর1। ইতি 

কুবলয়ানন্নহ ঢু 

গ্রাদেশঃ (পুং) তর্জনীনহিতবিস্তৃতাঙুষ্ঠঃ.। 
ইত্যমরঃ ॥ দেশমাত্রৎ | বথা। প্রাদেশে 

দেশগাত্রে চ তর্জন্তসুষ্ঠসশ্মিতে | ইতি 
মেদিনী ॥ আন্ুষ্ঠন্ত প্রদেশিন্যা ব্যানঃ 

প্রাদেশ উচ্যতে । ইতি দেবীপুরাণঞ্চ ॥ 
প্রাদেশনৎ (কী) দানং। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রাদোষঃ (ত্রি) প্রদোষনন্বন্ধী। ইতি 

প্রাদোষিকঃ ] সিদ্ধান্তকৌমুদ্ী ॥ 
প্রাধান্যং (লী) প্রধানত্বৎ | প্রধানস্ত ভাঁবঃ। 

থা | বেদার্থোপনিবন্থত্বা প্রাধান্যৎ 
হি ননোঃ স্যৃতৎ | ইতি বশ্দীপিকা ॥ 

প্রাধ্বহ ব্য অনুকূলৎ। ইত্যমরঃ ॥ ন্রহ 
ইতি মেদিনী॥ 

প্রাধ্বঃ (তরি) দূরপথঃ। প্রহ্নঃ। বন্ধঃ। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ঘ রথঃ। ইতি বোপদেবঃ ॥ 

প্রান্তঃ (পু ) অন্তভাগঃ | শেবদীনা | যথা! 

প্রান্তেঘু _২সক্নমেরশাখং ধ্যনাস্পদং 

ভূতপতের্ব্বিবেশ ॥ ইতি কুমারতৃতীয়- 
সর্গঃ 

প্রাস্ততঃ [ স্]ব্য প্রান্তভাগে। যথ|] প্রাঈীরং 

প্রাস্ততো বৃতিঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

প্রান্তরৎ (ভ্রী) দূরশৃন্যোইধব! | ইত্যমরঃ £ 
*ছায়াতরুজলাদিরহিতে পথি প্রান্তরহ 

দুরৎ শুন্যো দূরশুনাঃ দুরশ্চানে৷ শৃন্যশ্চেতি 
বা দুরশৃন্যো জলাদিবচ্ভিতস্থাৎ ঈদৃকৃ 

বোহধ্বা ন প্রান্তরমিত্যন্থরঃ 1 প্রন্ুষ্ট- 

মন্তরৎ ব্যবধানমবকাশে। বা অন্রেতি 
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মুদ্রিধীরুরহ্টাদশম্থ বিদ্যান্থানেবভ্যর্হিত- 
তমামান্বিক্ষিকীং পরমকারুণিকো মুনি | 
প্রথিনায়। তত্র প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্যর্থৎ 

প্রণাণাদিপদার্ধততুত্ঞানাসিঃশ্রেয়নাধিগম 
ইত্যাদাবসূত্রয়ৎ ৷ তেয়ু প্রমাণাধীনা 
সর্ধ্বেষাঁৎ ব্যবন্থিতিরিতি প্রমাণতত্বমত্র 

বিবিচ্যতে ৷ ইত্যাদি গঙেশোপাধ্যায়ঃ ॥ 

প্রামীত্যৎ (লী) খণৎ। ইতি ত্রিকাগুশেষঃ] 
হৃতত্বধ্ধ 

প্রায়ঃ ( পুৎ ) মরণং। অনশন্যৃত্যুঃ। তুল্যৎ 
বাহুল্য । ইতি মেদিনী॥ বয়ঃ। ইতি 

হেমচন্দ্র ॥ 

প্রায়ঃ [স্] ব্য বাহুল্য! ইত্যরঃ ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত (রী) পাপক্ষয়মাত্রনাধনং কর্ম ॥ 

যথ! হারীতঃ 1 প্রধতত্বাদ্বোপচিতমশুভং 

নাশয়তীতি প্রায়শ্চিভৎ ॥ *% 7 তন্তা ব্যুৎ- 
পত্তি্যথা ৷ অঙ্িরাঃ। প্রায়ো! নাম তপঃ 

প্রোক্তৎ চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। তপো!৷ 

নিশ্চয়সংযুক্তৎ প্রায়শ্চিতমিতি স্মৃতং ॥ 

নিশ্চয়সংবুক্তম্পাপক্ষয়সাধন্ত্বেন নিশ্চিত- 

মিত্যর্থঃ8*॥ পাপক্ত বৈদিকপ্রতিপাদ্যো- 

হনর্৫থঃ । অনর্থশ্চানিউসাধনং | পাপ- 

কারণমযুক্তৎ যাজ্বক্ষ্যেন | যথা । বিহিত- 
স্যাননুষ্ঠানান্িন্দিতস্ত চ সেবনাৎ। অনি- 

গ্রহাচ্ছেন্দ্িয়াণাং নরঃ পতনগ্বচ্ছতি £ €% ॥ 
পাপবিশেষেণাবস্থাবিশেষনাহ মন্ুঃ ॥ 

শরীরলৈঃ কর্দ্বদোধৈর্ধাতি স্থাবরতাৎ নরঃ। 
বাচিকেঃ পক্িযগতাহ সানসৈরক্তযজ্যিতি- 
তাহ ঘ ইহ ছুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচি২ 

পর্ববককতৈ্তখা ॥ প্রাপুবস্তি ছুরাআনো। 

নর! রূপবিপর্ধযয়ৎ ॥ যনঃ। হ্রাপো 
ব্রহ্মহা গোছই হ্থবর্ণভ্েয়কৃ্রঃ | পতিতৈঃ , 
সবপ্রযুক্তশ্চ কত! গুরুতল্পগঃ ৷ এতে 

পতন্তি সর্বেষু নরকেঘনুুর্ববশঃ ॥ * ॥ 
গ্রায়শ্চমাহাত্যং যথা | অন্গিরাঃ | 

উদবচ্ছন্ বদদাদিত্যত্তমঃ সর্ববং ব্যপোঁ 
হতি। তদৎ কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ববহ পাপং 
ব্যপোহতি ॥ পাঁপঞেৎ পুরুষঃ কৃত! 

কল্যাণমভিপদ্তে। মুচ্যতে পাঁতকৈঃ 

সর্বৈবর্ধহাত্রৈরিব চক্দুযাঃ ॥ কল্যাথৎ 
প্রায়শ্চিত্তৎ ॥ ক ॥ তস্তাবশ্টযকর্তব্যত্বমাহ 
বমঃ1 তপসোহন্তে বিশুধ্যন্তি কর্মাণাৎ 

ব। পরিক্ষয়াৎ। তন্মাৎ কর্ভব্যমেতৈত্ত 
প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ কর্ম্ণাং ভোগেন 

পরিক্ষয়াদিত্যর্থ ॥% 1 প্রায়শ্চিভাহতমাহ 
মনুঃ | অবুর্ববন্ বিহিতং কর্মী নিষিদ্ধ্ত 
সমাচরন্ । প্রসংশ্চেন্দরিয়ার্েবু প্রায়- 

শ্চিতীয়তে নরঃ | & ॥ অজ্ঞানাদবদি বা 

জ্ঞানাৎ কৃত্বা! কর্ম বিগহ্িতৎ। তল্মা- 

দিমুক্তিমহ্িচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন বমাচরেৎদ। 
প্রায়শ্চতন্ত কাম্যদ্বৎ নৈমিত্তিকত্বৎ 
নিভ্ত্ব্চ বথা। জাবালঃ| কাম্যানাং 

সফলার্ঘক দোষঘাতার্থদের চ | অতঃ 
কাম্যৎ নৈমিত্তিকঞ্ধ প্রায়শ্চিতনিতি স্থিতি2ঃ 
চরিতব্যমতে1 নিত্যং প্রায়শ্চিভৎ বিশু- 

দ্ধয়ে। নিন্দৈশ্চ লঙ্ষণৈর্ুক্তা জীয়ন্তে 

নিছ্ধতৈনসঃ প$॥ জ্ঞানাজানক্ৃতপাপয়োঃ 
প্রায়স্চিন্তভেদো বথ|। অঙ্গিরাঃ। অকামতঃ 

কৃতে পাপে শ্রায়শ্চিৎ ন কামতঃ1 

স্তাতুকানকৃতে ঘু্ধিগুণৎ বুদধিপূর্বকে!কঃ 
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অথ প্রায়শ্চিতিনস্পর্যদুপস্থানৎ ॥ তত্রা- 

নিরাঃ। কৃতে নিংসংশয়ে পাপে ন ভূ্ভী- 

-তানুপন্থিতঃ। তুগ্জানো বর্দয়েৎ পাপ- 

মসত্যৎ পর্ধদি ক্রবন্॥ সচেলং বাগ্যতঃ 

মাতা ক্লিন্রবাসাঃ সমাহিতঃ 1 উপস্থায় 
ততঃ শীত্রমাত্তিমান্ ধরণীৎ গতঃ। গাত্রৈশ্চ 
শিরসা চৈব ন চ কিঞ্চিছুদাহরেৎ ॥ উপ- 

স্থান ত্রাক্ষণান্ বস্ত্রাদিনা তোষয়িত্বা 
কার্য্যৎ। মহতন্থ পাপেকু রাজ্ঞোহপুযুপ- 
শ্হিতিঃ কার্য্যেত্যাহ দেবলঃ। স্বয়ং বা 

ত্রাঙ্গণৈঃ কচ্ছুমল্লদোষে বিধীয়তে । রাজ্য! 
চ ত্রা্গণৈশ্চৈব মহত্স্ পরিচক্ষতে ॥ & ॥ 
পরিষদসাহা্গিরাঃ। একবিংশতিষসহখ্যাঁ- 

কৈীঁমাংসাবেদপারগৈঃ। বেদাঙ্গকৃশলৈ- 
শ্চৈৰ পরিষৎ সংগ্রকল্পয়েৎ॥ চাতুর্বিদ্যং 
বিকদ্গী চ অঙ্গবিদ্বন্দুপাঠকঃ। ত্রয়শ্চাশ্র- 
মিণো বৃদ্ধা পর্যৎু স্যাভুদশাবব! ॥ মনুঃ 
ভ্েবিদ্যে। হেতুকন্তকী 'নৈরুত্তে। ধর্ম 
পাঠকই । ভ্রয়শ্চাশ্রসিণঃ পুর্বে পর্যৎ স্তাভু 
দশাবর। ॥ অঙ্সিরাঃ। এষ] তু লঘুকার্ধ্যু 
সধ্ানেযু ভু মধ্যম] মহাপাতকিশোধ্যেযু 
শতশে। ভুয় এব বা॥ প্রদর্শনার্থসিদং | 
যাবভিরেব নিরূপণং তাবন্ডিরেব পরিষহ । 
ছৃষটার্থহাদেব তশ্তাঃ ॥ তথা চবমঃ। একো! 
ছো। বা ত্রয়ে! বাপি যদ্জ্রযুর্ধপ্রপাঠকাঃ। 
সধর্দদ ইতি বিজ্রেয়ো নেতরেযাং সহ- 

অশহ ॥ক%॥ প্রায়শ্চিভাকথনে দোষে! 

যথা । আর্ভানাৎ মার্থদাণানাহ প্রায়- 
শ্চিতভানি যেদ্বিজাঃ। জানন্তো ন প্রবচ্হস্থি 
তেছপি তদ্দোষভাগিনঃ ৪ প ॥ অনঙ্চিতৈ- 

রনাইতৈরপৃষ্টেশ্চৈব সংষদি | প্রায় 
শ্চিভৎ ন বক্তব্য জানভিরপি জন্লতঃ 
ম্যায়তো নার্গনাণস্য কজ্য়াদেঃ প্রণা- 

ঘিনঃ | অন্তরা ত্রাহ্গণৎ কৃত্থা ব্রতষেতৎ 
সমাদিশেৎ ॥%॥ হারীতঃ। বথাবয়ো 

যথাকালৎ যথাপ্রাণঞ্চ ব্রাঙ্গণে। প্রায় 
শ্চিভং প্রদাতব্যং ত্রাঙ্গণৈর্ধপ্মপাঠকৈঃ 1 

তন্মাৎ কৃচ্ছনথাপ্যদ্ধং পাদৎ বাপি বিধা- 

নতঃ। জ্তাত্বা বলাবলং কালং প্রায়শ্চিভং 

প্রকল্পয়েৎ ॥ % ॥ অশক্তাবনুগ্রহমাহ 

পরাশরঃ । ছুর্বলেহনুগ্রহঃ কার্ধ্স্তথা 

বৈ শিশুরদ্ধয়োই। অতোইন্যথ| ভবেদ্দোষ- 

স্তম্মান্ানুশ্রহী ভবে ॥ & ॥ ন্নেহাদিনানু- 
গ্রহে দোষে! যথা। স্নেহাঘ। বদি ব 
লোভাৎ মোহাদজ্ঞানতোঁহপি বা। কুর্ব" 
স্তানুগ্রহৎ বে ভূ তৎ পাঁপৎ তেষু গচ্ছতি 

শান্্রীয়প্রায়স্চিভমুদাহৃত্য পশ্চাদনুগ্রহঃ 
কাধ্য ইত্যাহান্গিরাঃ। কৃত পূর্বদুদাহারং 

ঘথোক্তহ ধর্মীবন্ুভিঃ | পশ্চাৎ কাধ্যানু" 
সারেণ শক্ত্যা কুর্বস্ত্যনুগ্রহহ | % 1 বৃ 

ত্বাদিভেদ!ং প্রায়শ্চন্তৎ যথা। অশতি' 

ধন্ত বর্ধাণি বালো বাপ্যুনযোড়শহ | প্রায় 

শ্চিভার্দনহ্হ্তি ভ্রিয়ো রোগিণ_ এন চ 7! 

অথ পাপনিক্রযণাদিঃ | তত্র মনুঃ। 

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যযনেন চ॥ 

পাপক্ম্থুগাতে পাপাতথা দানেন চাপদি 
আপদীত্যেনেন অধ্যয়নতপসোর্দানমনুকলপ 

ইস্থ্যক্তং 1 এতদ্ধিংসাব্যতিরিক্রবিষয়ং! 

হিংসারাস্ত দানহ সুখ্যৎ | যথা ভবিদ্যে । 

হিংসায়কানাহ মর্দেষাং কীর্ডিতানা 
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মনীষিভিঃ। প্রায়শ্চিভকদন্বানাৎ দানহ 

প্রথম উচ্যতে £ তথা মনু: ।'দানেন বধ 
নির্ণেকৎ সর্পাদীনামশরুবনূ॥ এটৈকশ- 
স্চরেহ কৃচ্ছুৎ দ্বিজঃ পাপ।পনুভয়ে [ক 

সামান্যপ্রায়শ্চিভানি যথা সন্বর্ভঃ | হিরণ্য- 

দান গোদানহ ভূমিদানং তখৈবচ। নাশ- 
যস্ত্াশু পাঁপলি নহ।পাতকজান্যপি যমঃ। 

শোঁষণেন শরীরন্ত তপসাধ্যয়নেন চ। পাঁপ- 

কন্ুচ্যতে পাপাষ্দানেনচদমেন চ॥ মনুঃ। 

কৃহ্থ। পাপহ হি-সন্তপ্য তন্মাৎ পাপাৎ 
প্রমুচ্যতে |, নৈতহ কুর্ধ্াৎ পুনরিতি 
নিরৃন্যা পুতে ন্রঃ | বিষুঃপুরাপহ 1 প্রায় 

শ্চিন্তান্যশেষাণি তপঃকর্ীত্বকানি বৈ। 
বানি তেষ/মশেষাণাং কৃষ্গানুস্মরণং পরহ॥ 

ঘমঃ | গধাহ্ছিকা দেবপুজা! বেদাভ্যাসঃ 
সরিতপ্লবঃ| নাশয়ন্ত্যাশড পাপানি নহা- 

পাকজান্যপি ॥ গোতমঃ। হিরণ্যৎ গৌ- 
বর্বাসোহস্ো ভূমিস্তিলা স্বতমন্গৎ ইতি 

দেয়ানি। এতাঁন্যেবানাদেশে বিকল্পেন 

ক্রিয়েরন্ এনসি লঘুনি লঘুনি গুরুণি 

গুরূণি | বিফুঃপুরাণৎ । এবহ বিবয়ভেদাছৈ 

ব্যবন্থাপ্যানি পুজক। গ্রায়শ্চিভানি 

সর্বাণি গুরুণি চ লঘুনি চ? অন্যথা হি 

মহাবাহে। লধুনানুপদেশতঃ 1 গুরূণামুপ- 

দেশে হি নিশ্রয়োজনতাহ ভ্রজেঙ ঘ মহাঁ- 

ভারতে! যদ্যকাঁধ্যশতং কৃত্বা কৃতং 

শঙ্গাভিষেচনহ । সর্ব দহতি গঙ্গাসতস্তুল- 
রাশিনিবানলঃ পক্ষ ॥ ব্রভানি শুদ্ধিকারণা- 
ন্যাহ বিশ্বামিত্রঃ ! কুচ্ছুৎ চান্দায়ণাদদীনি 
শুদ্ধ্যভ্যদয়কারণং 1 প্রকাশে ব| রহস্কে 

১৫২, 

বা সংশযেহন্ুক্ুকে স্ফুটে £ এাজাপত্যঃ 

শান্তপনঃ শিশুকুচ্ছুঃ পরাঁককঃ ! অতি- 

কৃচ্ছঃ পর্ণকচ্ছ: সৌযাঃ কৃচ্ছ্াতিকচ্ছুকহ 0 

মহাশান্তপনঃ শুদ্ধ্যৈ তপ্বকচ্জন্ত পাবমঃ। 
জলোপবারকৃম্তুশ্চ রন্মকৃর্চত্ত শোঁধকঃ ॥ 
এহে অমস্তা ব্যস্তা বা প্রত্যেকমেকশো”' 

হপি ব1। পাতকাদিযু বর্ষেঘু পাপকেছু 

প্রযন্তঃ ॥ কার্্যাশ্চান্দ্রায়ণৈধুক্তাঃ কেবল! 
বা বিশুদ্ধয়ে। শিশুচান্দায়ণৎ প্রোক্তহ 

যতিচান্দ্রায়ণৎ তথা । যবমধ্যৎ তথা 

প্রোক্তৎ তথ পিপীলিকাকুতি ॥ উপবাস- 

স্ত্িরাত্রং ব1 শাঁস পক্ষস্তুদদ্ধকং ॥ ষড়হ- 

দাদশাহাঁদি কার্ধ্যৎ শুদ্ধিফলাথিনা ॥ উপ- 
পাতকবুক্ঞানামনাদিকেষু চৈব হি । 
প্রকাশে চ রহস্তে চ অভিপন্ধাঘ্যপে- 

ক্ষয়া ॥ জাতিশক্তিগুণান্ দৃষ্টু! সহৃদ্বুদ্ধি- 
কৃত তথা । অনুবদ্ধাদিকৎ দৃষ্টী সর্ববং 
কাধ্যৎ বথাক্রমং ॥ প্রকাশকতে পাপে 

ব্রতানি মুখ্যানি। ব্রহশ্থকৃতে জপাদীনি। 

যথা প্রাজাপত্যাদীন্যভিধায় মনুঃ | এতৈ- 

দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ্রতৈরাবিদ্কতৈনরহ । 
অনাবিষ্কতপাপাংস্ত্র মন্ত্রৈহোমৈস্ত শোধ- 
য়ে ॥ দেবলঃ | প্রকাশ উত্তং বহকিঞ্চিৎ 
বিংশভাগে! রহস্তকে । ভ্রিংশভাগঃ বটি" 
ভাগই কল্যো জাত্যাদ্যপেক্ষয়া ॥ ইতি 

প্রাযশ্চত্তবিবেকঃ | ক £ অথ প্রায়চিভ 
পুর্ববাহ্কৃত্যৎ ৷ শহ্খলিখিতো। বাপ্য কেখ- 
নখান্ পূর্ধবং স্বতং প্রাশ্য বহিনিশি। 

প্রত্যেকং নিয্রতৎ কালঙাত্বনে ত্রত- 

মারিশেৎ। প্রায়স্চিতমুপাসীনো বাগ্ত- 
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জ্রিসবনহ স্পৃশেত (পা কেশধারণেচ্ছায়াং 
দিগুণত্রতাদিকমাহ হারীতঃ | রাজা বা 

রাজপুজে। বা ত্রা্ষণো বা বহুশ্রুতঃ। 

কেশানাৎ বপন কৃত্বা প্রাঁয়শ্চিতৎ সা 

চরে কেশানাং ধারণার্থস্ত দ্বিগুণং 

ব্রতমাঁচরেহ | দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে 

ছবিগুণ। দক্ষিণা ভবে ॥ & ॥ বিদ্ধিগ্রনৃপ- 

স্ত্রীণাং নেষ্যতে কেশবাঁপনং । খতে মহাঁ 

পাতকিনে। গৌহন্ত্চাবকীপিনহ | ক ॥ 

অধবান্্রীণাৎ বিশেষমাহ ভবদেবভট্টধুতং 

বচন | বপন নৈব নীরীণাং নানু- 
ব্রজ্য! জপাদ্দিকং। ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং 

নচ দদ্যাদ্গবজিনং ॥ সর্ববান্ কেশান্ 

সনুদ্ধৃত্য ছেদয়েদগ্বলিদ্য়ং | 'সর্বত্ৈবং 
হি নারীণাং শিরসো মুগ্ডনৎ স্বৃতং ॥ %॥ 
অথ ধেনুমূল্যব্যবস্থ।। তত্র সম্দর্ভঃ । 

প্রাজাপত্যব্রতাশতো। ধেন্ুং  দদ্যাৎ 

পয়ন্বিনীং। ধেনোরভাঁবে দাতব্য ভুল্যং 
যূল্যৎ ন সংশয়ঃ ॥ পয়স্থিবীমিতিবিশে- 

ষণছ ছুপ্ধৌপিযোগাঁষ | স চ বষৎ বিনা 

নসম্তবতি। অতঃ সব€ুযায়! এব দানং 

মুখ্য 1 তদভাবে যখোচিতং মূল্যৎ। 

তদমস্তবে পুরাণত্রয়ং ? দ্বাত্রিংশৎ্পণিক! 

থাবো "বম: পৌঁরাণিকো ভবেদিতি 

কাত্যায়নবচনাৎ ॥ হট্ত্রিংশন্মতসিতি 
কৃত্ধ। পঠন্তি। ধেনুঃ পঞ্চভিরাচ্যানাং 

মধ্যানাহ ত্রিপুর!ণিকী | কার্ধাপণৈকমূল্যা 
হি দরিজ্াণাৎ প্রকীন্তিতা ॥ * | প্রায় 

শ্চিভোতরকর্তব্যাণি যথা | ভবিষ্যে | 

ক্রিয়তে শুদ্ধয়ে যতু ব্রাহ্মণানান্ত ভোজনং! 

শুদ্যর্থমিতি তৎ প্রোক্তৎ বৈনতেয় 

মনীষিভিঃ ॥ জাবালঃ। আরন্ডে নর্ক" 

কৃচ্ছাণাৎ সমাপ্ত চ বিশেষতঃ | আঁজ্যে- 

নৈব হি শালাগ্ো জুহুয়াদাহুতীঃ পৃথক্। 

শরাদ্ধৎ কৃর্ধ্যাদৃত্রতত্তান্তে গোহিরণ্যানন- 

দক্ষিণং | % | প্রায়শ্চিতানভ্তরং গোভ্ে| 

যবসহ দদ্যাৎ। যদি ভু গাবস্তদ্দততৃণং ন 
ৃীয়ুস্তদ। পুনন্তৎায়স্চিভমনুতিষ্ঠেৎ। 
যথা হারীতঃ 1 স্বশিরসা যবসমাদায় * 

গোভ্যে দদ্যাৎ যদি তাঁঃ প্রমুদিত। গৃহ্ীধু 
রখৈনত প্রবর্তয়েযুঃ ॥ এন কৃতপ্রায়- 
শ্চিভৎ। ইতরথা ন। ইতি প্রায়শ্চিত্ত" 

তত্বৃৎ ॥ *% ॥ অথ প্রায়শ্চিতবিবেকোক্ভ” 
নববিধপাপানাং প্রায়শ্চিতানি লিখ্যন্ডে ! 

অথাতিপাতকানি । | প্রায়শ্চিভানি | তদশক্তে৷ তদশক্তো৷ দক্ষিণা । 

খেনুদানহ। | চূর্ীদানৎ। 

ব্রাজ্মণন্ মাতৃগ্মনৎ | অজ্ঞানতো দিগুণ- | ৩৬০ ধেনবহ। | ১০৮৭ কারা | ২০০ গাব: | 
দুহিত্গমন কযা" | স্বাদ শবার্থিকত্রতং। পণাঃ।ভ্লপত্য | অশর্জৌ২০০ 
গমন । তত্ত মহাপাতকে স্ব্াদি বা। | কার্ধাপণাঃ। । 

্ষব্যৎ। জ্ঞানত ্ 
এতদ্দিগুণং ! 
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ধেলুদানং। 

তদশজে! 

প্রারশ্চি 

তদশত্ে! 
চর্ীদানং। 

দৃক্ষিণা। 

কষতিয় বৈশ্যশৃড্রাণাং 
মাতৃছুহিতৃ্,যাগম- 

॥ নহ। 

অকামতে। আক্গণ- 

কর্ভৃকত্রঙ্গবধঃ 1 

কামতো। ত্রাণ 

কর্তৃকব্র্গবধঃ। 

অথ মহাপাতকানি। 

হুতাশনপ্রবেশেন ম- | ৩৬০ ধেনবঃ1 

রণৎ। চতুবিবংশতি- 
বাধিকব্রতং ব1। এ- 

তত্ভুঅকামতঃ কাঁম- 

তন্তদ্দৈগুণ্যৎ। মাড়" 

দুহিতৃম্সষাণামপি এ 

তদ্ব্রতাদিকং কর- 

শীয়ং। 

গ্রায়শ্চিভানি। 

দ্বাদশবাধিকব্রতৎ | 

যথা মনুঃ | ত্রহ্ষহা 

দবাদশাবানি কুটাং 
কৃত্বা বনে বসেশু। 

ভৈক্ষাণ্যাত্মবি শুদ্ধ 
ধর কৃত্থা শবশিরো- 
ধ্বজৎ| ভিক্ষাী বি- 

চরেদ্ত্রামৎ “বশ্যৈ- 
ধরদি ন জীবতি ॥ 

যাজ্ববন্থ্যেক্প্রকা- 

নেণ মরণং 1 তথা। 

লোমভ্যঃ স্াহীতি 

খচা লোমপ্রহুতি 

বৈ তনু | মচ্জা 

স্তাং হুহয়াদাপি 

মই্ৈরেভির্বখাভ্রমত্হ 

তদশক্ো৷ তদশ্রভো! দক্ষিণ | 

ধেনুদানং | | চর্ণাদানৎ। 

১৮০ ধেমবঃ1 | ৫৪৮. কার্ধা- ] ১০০ গাবঃ। 

পণাঠ] তল্ভ্য | তদশভেন১০০ 
হিরণ্যাদিকৎ | কার্ধাপণাঃ। 
বা! - 

৩৬০ ধেনবঃ] | ১০৮০ কার্য" | ২০০ গাঁবঃ | 

পণাঃ। তল্লভ্য-] অশক্তী২০০ 
সর্দি বা | কার্যাপণাঃ। 
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১০৮০ কার্যা- | ২০০ গাবঃ। 
পণাঃ। তল-  অশক্তে২০০ 
ভ্যন্বর্ণাদি বা।.] কার্ধাপণাঃ। 



জ্ঞানতে! ব্রা্মণক- 

 তুঁকতরা্ষণীগর্ভবধঃ। 

] 
|. 
1 অকামতঃ অবনস্থ- 

ূ ভ্রাঙ্মণবধঃ | 

] 

কামতঃ সবণস্ত্রা- 

ল্ষণবধঃ | "১১ * 

জাক্ষণকর্তৃকমাত- 
সোদরভ্রাতৃগুরু- 

শ্রোব্রিয়াহিতামী- 
নাং বধঃ। 

জ্নতে! ভ্রাঙ্মণক- 

কর্ভৃবেদপারগাত- 

তায়িভ্রাহ্মণবধঃ॥ 

অজ্ঞানতস্তস্য বধ্। 

জ্ঞানতোহন্রানতো 
বা ভ্রাহ্মণকর্ভৃকপ- 
তিতত্রা্ণবধঃ। 

১], 

এততু কলৌ ব্রা্গ- 

ণেতরপরং | তদ- 

শঙ্জে দিগুণদ্বাদশ- 

বাধিকব্রতৎ। 

ত্রহ্মবধপ্রায়শ্চিভতথ 

অজ্ঞানত এতদর্দৎ! 

অনুপনীতবালকব- 

ধেহপ্যেবহ | 
দিগুণঘাদশবাধিক- 

ত্রতখ। 

তদ্দৈপুণ্যৎ ৷ ৪৮ 
“অটচন্বারিংশদাধি- 
কর্রতং 
৪৮ অস্টচত্বারিংশ- 
দ্বাধিকব্রতখ এতচ্চ 

কামতঃ | অকামত 
এতদর্ধৎ । 

১২ বাধিকব্রতং | 

তদদ্ধং। ৬ বাধিক- 

_] আ্রতং॥ 

তিথ।॥ 

ধেনুদানং? 

৩৬০ ধেনবঃ। 

৩৬০ ধেনবঃ। 

৭২০ ধেনবঃ। 

৭২০ ধেনবঃ। 

১৮০ ধেনবঃ। 

৯০ ধেনবঃ। 

স্ 
তদশক্দে 

"| প্রণাঃ। তল 

" প্রায়শ্চি 

তদশত্তোৌ 
চু্াদানং 

১০৮০ কার্ধা- 

ভ্যন্বর্ণাদি বা। 

১০৮০ কার্ধা- 

পণাঃ। তলভ্য- 

স্বর্ণাদি বা। 

২১৬০ কার্ধা- 
পণাঃ। তল্লভ্য- 

স্ব্ণাদি ব1। 
২১৬০ কার্ষা- 

গণ!ঃ। তল্লভ্য 

স্বর্ণাদি বা। 

৫৪০ কার্ধা- 

পণাঃ। তল্লভ্য- 

স্বর্ণাদি বা। 
২৭০ কার্ধা 
পণাহ। 

অশক্তো২০০ 

কার্ধাপণাঃ। 

২০০ গাবঃ। 

অশক্তো২০০ 
কার্ধাপণাঁঃ। 

8০০ গাব। 

অশত্ে ৪০০ 

অশক্তো ৪০০, 

১০০ গাব: 

অশ্জে ১০০ 

কার্যাপণাঃ। 
৫০ গাবঃ 1 
তদশক্জো ৫০ 

তথা । 

কার্ষাপণাঃ 

তখা। 

কার্ধাপণাঃ। | 

৪০০ গাব্ঠী ] 

কার্ষাপণাঃ। 

২০০ গাবঃ। 



নিই 
পু প্রারশ্চি ২৬৪৫ প্রায়শ্চি 

| অথ মহাপাতকানি। ্ায়স্টিভীতি তদশক্৷ তদশকে)' | দক্ষিণা। 
| ধেলুদানৎ | | চ্ণীদানহ। 

অকামত আগ্রহারি- | একবাধিকব্রতং | ] ১৫ ধেনবঃ। ] ৪৫কার্ধাপণাহ।| ৯ গাবঃ। তদ- 

| কাদিত্রাহ্মণবধঃ 1 শক্তে। ৮/৬% 

কার্যাপণাঃ | 

কামতন্তস্য বধঃ। তদ্দিগুণং । তদ্দিগুণং। তন্দিগুণং। | তদ্দিগুণং। 

অকামতঃ ক্ষত্রিয়ক- | ব্রাহ্গণকর্তৃকবধপ্রী- | ৩৬০ ধেনবঃ। ] ১০৮০ কার্ষা- | ২০০ গাবঃ। 

তুঁকব্রহ্ধবধঃ। যশ্চিতদ্ধিগুণহাতচ্চ পণাঃ। তল্প- | অশক্তৌ ২০০ 

২৪ বাধিকব্রতৎ ! ভ্যন্বর্ণাদি বা। | কার্ধাপণাঃ | 

কামতশ্তদধং | তদ্দিগুণৎ | তদ্িগুণং। | তদ্দিগুণং। | তদ্দিগ্ণং | 

অকামতে। বৈশ্যক" ) ব্রাহ্ণকর্তৃকবধপ্রা | ৫৪০ ধেনবঃ। | ১৬২৭ কার্ধা- | ৩৭৭ গরাবঃ। 

তুঁকত্রন্ম বধঃ2। যশ্চিত্তত্রিওণংতচ্চ পণাঃ। অশক্ত ৩০০ 

৩৬ বাধিকত্রতৎ । কার্ধাপণাঃ। 

কামতে। বৈশ্যকর্তৃ- 1 ৭২ বা্িকব্রতৎ। [১০৮০ ধেনবং।| ৩২৪০ কার্ষা- | ৬০* গাবঃ। 

কব্রজবধঃ। পণাঃ। অশভ্ভো ৬০০ 
কার্ধাপণাঃ! 

অকামতঃশুদ্রকর্তৃক ত্রাঙ্গণকর্তৃকবধপ্রা- | ৭২০ ধেনবঃ1 | ২১৬০ কার্ধা, | ৪০০ গাঁবঃ | 

| ব্রক্মবধঃ। যশ্চিতচতুর্তনংতচ্চ পণাঃ। অশভ্েঠ৪০০ | 

৪৮ বাধিকব্রতৎ ॥ কার্ধাপণাঃ। 

কামতত্তদ্বধং। তদ্দিগুগহ। তদ্দিগুণংৎ | | তদ্িগুণৎ। তদ্দিগুণং। । 

| অকাষতেো। ক্ষণ ব্র্গবধপ্রায়শ্চিভা- ৯০ ধেনবঃ। ২৭০ কার্।। | ৫০ গাবঃ | 

কর্তৃকত্রক্ষণীবধঃ | | দ্ং । তচ্চ৬ বাধি- পণাঃ। অশত্ভো। ৫০ | 

| কত্রতহ | কার্বাপণাঃ । 

কামতস্তদ্বধঃ তদ্দিগুণহ | ক্ষভ্ি- তদ্দিগুণং । তদ্ছিগুণং ] তদ্দিগুণং | 

যস্য ত্রাঙ্ষণীবধে 

ব্রা্মণকর্তৃকবধপ্রা- 
ফশ্চিত্তদ্বিগুণৎ | বৈ- 

শ্যন্য ত্রিগুণৎ ॥ 

শৃদ্রেদ্য চতুর্থণহ ॥ 

১৫৩ 



গ্রায়শ্চি ২৬৪৬ প্রারন্চি . 

' শআথমহাপাতকানি। প্রায়স্চিত্তানি। 

| জামতঃ ভ্রাহ্গণস্য 

| পৈষ্ঠীহ্রাপনৎ 
॥ দ্বিরভ্যন্তগ্ৌড়ীমা- 

। ধ্বীগানঞ্চ | 
| 

অন্রীনতঃ ভ্রাহ্মণস্য 

ভাসা পানং। 

অনেকত্রান্গণবধে 

প্রায়শ্চিভস্যৈকত্বং। 
যদেব নাক্ষাদ্বধকর্তৃঃ 

গ্রায়শ্চিন্তং তদেব 

সবশপপ্রহর্ত, রনুগ্রাহ" 

কম্য অগ্রবত্তপ্রব 

তঁকরূপপ্রবোজকম্য 

চ পাদহীনহ । বধ্য- 
প্রতিরোধকম্ অনু- 

খাহকন্থ প্রবৃভপ্র- 

বর্তকর্বপপ্রযোজক- 

স্যচ অর্ধং | অন্ু- 

মন্তনিমিত্িনশ্চ পা 
দঃ। অশতো। স্ত্রী 

বাঁলবৃদ্ধানাং অর্ধব- 

ত্রার্ঘং | 

অগ্নিসমস্পর্শানাঁৎ 

স্থরাগোঘূত্রজলছুপ্ধ- 
ঘ্তগোমযরসানাহ 

অন্যত মস্তামরণাৎ 

পনেখ। চতুবিহশতি- 

বাধিকব্রতৎ বা। 

এতদদ্ধং। তভুদ্ধাদ- 

শ্ধাধিবত্রতৎ) 

তদশর্ভো 
ধেনুদানহ। 

তদশভ্ে৷ 

চ্খীদানহ। 
দ্ষিণ। 

৩৬০ ধ়েনবঃ | 

১৮০ ধেনবঃ। 

১০৮০ কার্যা- 

পণাঃ। গল- 

ভ্যন্বর্ণাদি বা। 

পণাঃ। তল 

ভ্যন্দণাদি বা 

৫৪০ কার্া- 

২০০ গাঁবঃ।? 

অশর্ভো২০০ 

কার্ষাপণা | 

১০০ গাবঃ। 

অশ্ুক্ডো১০? 
কার্ষফাপণাঃ। 



ান্তেয়ু। 
পাছ্ঃ। 

পু গ্রায়শ্চি ২৬৪৭ প্রায়শ্চি 

' অথ মহাপাতকানি।) প্রায়শ্চিভানি। |. তদশঞ্ভো। | তদশভো। দক্ষিণা । 
ৃ ধেনুদানং। | চর্ণীদানহ। 

অজ্ঞীনতঃ ক্ষভতিয়স্ত | নববাধিকতব্রতথভ্ঞা- | ১৩৫ধেনবঃ | | ৪৭৫ কার্ধা- | ৭৫ গাবঃ | 

| পৈষ্ঠীন্বরাপানং | | নত এতদ্থিগুণং। পণাঃ। তল্প- | অশক্তৌ ৭৫ 
| ভ্নবর্ণাদি বা! | কার্যাপণাঃ | ॥ 
অভ্ঞানতো। বৈশ্যন্ত | যাড়াধিকত্রতখজ্ঞা- | ৯* ধেনবঃ| | ২৭০ কার্ধা- | ৫* গাবঃ | 

 পৈশীস্থরাপানহ 1 | নত এতদ্িগুৎ। পণাঃ। তল্ল- | অশত্ো ৫০ 
ৃ্ সত্রীবালবৃদ্ধানা দর্ী" ভ্যনবর্ণাদিবা। | কার্ধাপণাঃ | | 

দিক! 

অজ্ঞানতে! ত্রাহ্মণ- | অপহৃতত্রব্যং ত- | ১৮৭ খেনবঃ ) | ৫৪০ কার্ধা- | ১০০ গাবঃ] ! 
বর্তৃকত্রাঙ্গণস্থামি- | ব্যানুরূপং মূল্যং বা পণথাঃ। তল্ল- | অশজে| ১০০ 

কাঈতিরক্তিকাপ- | স্বামিনে দত্বা! ছবাদ- ভ্যন্বর্ণাদি বা। | কার্ধাপণাঃ॥ 
: রিমিতনব্ণত্ডেয়ং। | শবাধিকত্রতৎ কর- 

ধীয়ং। 

জ্ঞানতত্তৎকর্ভৃকত-| এতদ্দিগুণং ২৪ বাঁ" | ৩৬০ ধেনবঃ। | ১০৮০ কার্ষা- | ২০০ গাবঃ। 
ঘহ। ধিকত্রতৎ | গুগব- পণাঃ। অশক্তো২ৎ০ 

দৃত্রাঙ্গণকর্তৃকে তু কার্যাপণাঃ। 

বর্বত্রার্ধৎ। 

জানতঃ ক্ষভ্িয়বৈ- | রাকর্তৃকমৃঘলাঘা- | ৩৬৯ ধেনবঃ। | ১০৮০ বার্যা-) ২০০ গাঁবঃ 
শ্যশৃড্রের্ভৃকত্রীক্ণ | তেন মবণহ॥ চতু- পণাঃ। তর্- | অশক্তৌ২০* 
স্বামিকামীতিরপ্ি- | বিংশতিবাধিকত্রতৎ ভ্যব্ব্ণাদি 1 ] কার্ষাপণ12। 

ক!পর্মিতহবর্ণভ্ে-| ব। 

য়হ। রর 

অজ্ঞানতত্তৎকর্তৃক- | দ্বাদশবাধিকত্রতৎ | ১৮০ ধেনব:) ) ৫৪০ কারী ] ১০৭ খাব 

তৎস্থামিকতহন্ব- | জ্্ীবালবৃস্ধানামর্তৎ। পণাঃ। তল অশতে১০, 
একক্ফোভয়ধর্দ্বন্ছে ভ্যন্র্ণাদি বা? | কারাগণাঃ । 



প্রারা্চ ২৬৪৮ প্রায়াশ্চ 

অথ মহাঁপাঁতকানি।| প্রায়শ্চিভানি। | তদশভে? তদশভো দক্ষিণা। 

ধেনুদানহ। | চুর্ীদাঁনহ | 

জ্ঞানতো গর্ধবনা- | গুরুতল্পগঃং পাঁপম- 

গমনং | অর্থৃৎ বি- ] ভিভাষ্য তপ্তে লৌ- 

মাতৃগমনং। শৃদ্রন্ত | হুময়ে স্থপ্যাৎ। জব 

ব্রাহ্মণীগমনঞ্চ। 1 লম্তীং লৌহ্প্রতি- 
মাং সৃত্রয়ীং প্রতি- 

মাং বা আলিঙ্গ্য 

জিয়েত। স্বয়ং ব! 

শিশ্নরষণ।বুৎকৃত্য 

অঞ্জলে। নিধায় আ- 

মরণাৎ নৈথাতীন্দি- 
শমাতিষ্ঠেৎ। | 
চতুর্বিংশতিবার্ধিক- ] ৩৬০ধেনবঃ । | ১০৮০ কার্ধা- | ২০০ গীবঃ) | 

ব্রতৎ বা কৃর্য্যাৎ। পণাঁঃ। তল্ল- | অশক্তৌ২০* 

গুর্বঙ্গনয়াপি এতৎ ভ্যন্ব্ণাদি বা। | কার্ষাপণাঃ। 
করণীয়ং। 

অজ্ঞানতে। গর্বন্দ- | ছ্দশব্ধিকত্রতৎ। | ১৮০ধেনবঃ | | ৫৪০ কার্ধা | ১০০ গবঃ। | 

নাগমহ। বালবৃদ্ধয়োরদ্ধং। এ- পণাঃ। তল্ল- | অশক্তোৌ১০* | 

তচ্চাতুবর্ণ্যবিষয়ং। ভ্যন্বর্থাদি বা। | কার্ধাপণ!: 
| চতুর্ণাৎ মহাপাত- ) জানতঃ স্কৃতপ্রথ- | ২৭০ধেনবঃ| | ৮১০ কার্য ) ১৫০ গাব: | 
কিনাং সংসর্গঃ ॥ | মমহসর্গিণোইক্টাদ- পণাঃ। তল্ল- | অশক্তে ১৫০ 
তত্র গুরুসংসর্গে | শবার্ষধিকব্রতহ । ভ্যন্ব্ণাদি বা] | কার্বাপগাঃ। 

যথা । পতিতা- | অজ্ঞনতঃ সকুৎ | ১৩৫ধেলবঃ1 | ৪০৫ কার্ধা | ৭৫ গাৰঃ1 | 
চার্য্যাৎ বেদাধ্য- | প্রথমসহসর্সিণে! ন- পণাঃ।, অশজ্েন ৭৫ 1 

য়নং | ১। পতিত- | বঝাধিকত্রতং কার্ধাপণাঃ। 
শিষ্যার বেদাধ্যাঁ | ভ্ঞানতো দ্বিতীয়সহ 1 ১৩৫ধেনবঃ 1 | ৪০৫ কার্য 1 ৭৫ গাবঃ। 

পনহ।২। পতিতেন | সর্ণিণঃ নববার্ধিক- পণাঃ। অশত্ডে) ৭৫ | 
ধহ্িভ। জ্যোতি-! ভ্রতহ? কার্ধাপণাঃ। 



গ্রায়শ্চি ২৬৪৯ প্রারশ্চি 

অথমহাপাতকানি। 

| ফৌমাদিযজনং 1৩ 
'পিতিতস্য, জ্যোতি- 

| ফে(মাদিনিষ্পাদন- 

[| রূপযাজনহৎ | ৪1 

| পতিতেন পতিতয়া 
বা পরিণ্য়নহং | ৫। 

1 শেয়াদিপতিতান্ত- 
' ত্রাহ্মণীগমনধ। ৬। 
৷ পতিতান্নশ্ক গতি- 

ভোজনং। ৭1 

তত্র লঘুমংনর্গে 

যখা । উপনয়নং 
বিনা পতিতায় বে- 

দাধ্যাপনং1১। প- 

তিতাত্াদৃশাধ্যয়- 

নং ।২। পতিতযজ- 

মানস্য অইউকাদি- 
যজ্ঞঘাজনং | ৩। প- 
তিতেন খ্হিজা- 

প্রায়স্চিভানি। তদশক্ভ তদশক্তে৷  দক্ষিণা। | 
ধেনুদানং | | চূণীদানৎ। 

অজ্ঞানতে দ্বিতীয়- | ৬৮ ধেনবঃ। | ২০২1০কার্ধা- | ৩৮ খাবঃ! 

₹সর্গিণঃ  সার্ঘ- পণাঃ। অশত্তে! ৩৭1০) 
চতুর্ববাধিকব্রতৎ ৷ কার্ষাপণাঃ। 
জ্ঞানতস্তৃতীয়সংস- | ৯০ ধেনবঃ॥ | ২৭০ কার্ধা- | ৫* গাবঃ। 
গিণঃ াড়াধিকত্র- পণাঃ। অশত। ৫০ 

তহ। কার্ষাপণাঃ। 

অভ্ঞানতস্তৃতীয়মং- | ৪৫ ধেনবঃ1 | ১৩৫ কার্ধা- | ২৫ গাবঃ। | 
সর্গিণ ব্রবাধিকত্র- পণ): 1 অশত্তো! ৫০ | 
তহ। কার্ধাপণাঃ। 

জ্ঞানাজ্ঞানতশ্চতুর্থ- 
২সর্মিণঃ প্রায়স্চি- 

ভাভাবঃ | ত্রহ্মঘা- + 

তিনাৎ কিয় বৈহ্য- 
শৃদ্রাণাং জ্ঞানাজ্ঞা" 

নতঃ সহসর্গে তু 
ক্রমেণ এতস্থ দ্বি- 

গুণং ত্রিগুণৎ চতু- 

খুঁনংজ্েয়হ । । 
ভ্ঞানতঃ বশ্সাসনং- ] ২৭০ ধেনবঃ। | ৮১০ কার্ধা১ 1 ১৫5 গাবঃ। | 

সর্গে শ্রথমনংসর্গি- পণাঃ। অশতেী ১৫০ | 
োহস্টাদশবাঁধিক- কার্ধাপণাঃ॥ 

ভ্রতং | | 
অভ্ঞানতহং যন্দীম- | ১৩৫ ধেনবঃ। | ৪০৫ কার্ধা- | ৭৫ গাবঃ। 

মংসর্গে প্রথমসঘস- পরা; অশক্জৌ ৭৫ 
গিঁণো লববাধিক- কারাপণাঃ। 

ভ্রতহ। 



প্রায়শ্চি ২৬৫০ প্রায়শ্চি ৃ 

অথমহাপাতকানি।| প্রায়শ্চিভানি। | তদশভৌ। .| তদশজে। : |: দক্ষিণ। 

' ধেনুদানং। | চ্ণীদানং। 

| ঝদিযভষজনং1৪1 জ্ঞানতঃ ষগ্সাসসং- 1 ১৩৫ ধেনবঃ। 1 ৪০৫ কারা" | ৭৫ গাবঃ! 

| পতিততবতরাহ্মণীগম- | সর্গে দবিতীয়সংব- পণাঃ। | অশভো ৭৫ 

[ নং ।৫। পতিত" | 2িঁণো। নববার্ধিক- কার্ধাপণাঃ। 

শুদ্রামনৎ | ৬ 1] ব্রত । * এ 

অপতিতান্নস্য পতি-] অভ্ঞানতঃ যগ্যাস- ] ৬৮ ধেনবঃ॥ | ২০২৫০কার্ধা-] ৩৮ 'গাবঃ। 

তেন সহৈকপাত্রে | সংসর্থে দ্বিতীয়সং- পণাঃ। অশে) ৩৭5 

ভোজনং। | পণ | সর্ণিণঃ সার্দচতুর্বা- কার্ধাপণাঃ। 

তিতোচ্ছিউভোজ- | বিকত্রতৎ । 1" রঃ 

নহ। ৮ জ্ঞানতঃ ষগ্মানসং- | ৯০ ধেনবঃ | | ২৭০ কার্ধা- | ৫০ গাবঃ। 

রর অর্গে তৃতীয়সংস- পণাঃ। অশৃক্তো৷ ৫০ 

গ্িণঃ যাড়াধষিক- কার্ধাপণাঃ। 

ব্রতংণ। 
অজ্ঞানতঃ ষণ্মাসসং-) ৪৫ ধেনবঃ | ] ১৩৫ কার্য" | ২৫ গ্াবঃ। 

সর্গে তৃতীয়সৎসর্ি পণাঃ। অশভে) ,২৫ 

গন্তৈবার্ষিকত্রতৎ। কার্ধাপণাঃ। | 

চতুর্থনংসর্গিণে জ্ঞা- 

নাঁজ্ঞানতঃ প্রায়- 

পু শ্চিভাভাবঃ। 
ম্হাপাতকিনাৎ ল- | এভিশ্চ ত্রিভিরঘুত- 

[ খুতরসহসর্গো ঘথা। | রসংঘর্গৈরেকো ল- 
| একশধ্যাশনযানা- 

। দিঃ। ততো? লঘুত- 

ৃ রআলাপস্পর্শনিঃ 

| শ্বানাদিঃ। 

ঘুসৎদর্গহ। 

জ্ঞানতন্ট্রিভিরলবুসহ" 
মৈর্বংসরেণ সা- 

ম্যহ। তেনাষ্টাদ্শ- 

বার্ধিকত্রতহ | 

অভ্ঞানতে! বংসর- 

ছয়েন। 

২৭০ ধেনবঃ। | ৮১০ কার্ধা- | ১৫০ গাবঃ। | 

তথা। 

পণাঃ। তল্লভ্য- 
ভ্যন্বর্ণাদি বা । 

তথ! । 

অশতে) ১৫০ | 
কার্ষাপণাঃ। 

তগ!। 



বৎসরত্রয়েণ। 

অজ্ঞানাদ্বৎসর্ষট্: 
কেন। 

হলাপাদীনাৎ ত্র 

য়াণাৎ একৈকযানাঁ- 
দিসমানতাঁৎ জ্ান- 

তে! বৎসরব্রেয়েণ 

পতিঃ। 

সুংলাঁপাদীনাঁৎ ত্র- 

যাগাৎ একৈকঘাঁ- 
নাদিনমানত্বাদজ্ঞা 

নাঘর্ষঘট্কেন পা- 
তঃ1 তেনাফাদশ- 
বাধিকত্রতং ৷ 

জ্ঞানাদেকৈকশো 
বতমরনবকেন। 

অঙ্ঞানাদেকৈকশে?- 
হব্টাদশবতসরৈঃপাঁ- 
তই ॥ ক ॥ নববিধ- 

পাপাহ্বিতানাং ম- 

ধ্যাৎ যেন পাপীয়- 
সাযঃ সংস্থউঃ স 
তমা ব্রত পাদহী- 
নহবৃর্ধযাৎ। এভচ্চ 

শ্রথমনংসর্থিণহ । 

ঘিতীয়সংসগিনাং 

২৭০ ধেনবঃ। | ৮১০ কার্ধী- | ১৫০ গবঃ। 

পণাঃ। তন্ন" | অশক্কো ১৫০ 
ভ্যন্বর্ণাদি বা! | কার্ষাপণাঃ। 



প্রার়শ্চি . ২৬৫২ গ্রারঞ্চি 

অথমহাপাতকানি। তদশভে 

ধেনুদানং | 

প্রায়শ্চিতভানি। 

ছ্বিপাদহীনং। তৃতী- 

যুস্নর্িণাহ ভ্রিপা 

দহীনং সর্বত্র ভে” 
য়হ | ক ॥ সৎনর্গা- 

গামুক্তকালবৃনাধি- 
ক্যে ভাগহারেণ 
প্ায়শ্চিত্তন্যনাধি- 
ক্যহ জ্রেয়ং | & ॥ 

রঘুনন্দনভট্টাচার্ধয- 

মতে কলৌ। লঘুনত- 
সর্থেষু প্রতিগ্রহাদি- 
ষু পাতিত্যাভাবা 

তৎগ্রায়শ্চিত্ভাভা- 

ব্ঃ॥ 

পতিতেপন্বত্বম- 7 ঘদ্য পৃতিতস্য ঘৎ 

পি মহাঁপাতফিসং | প্রায়শ্চিত্তৎ তস্য 

| সর্গবিশেষঃ। পাতিত্যদশায়াঁং জা- 
তস্য পুভ্রস্য ত- 

তৃতীয়ভাগপ্রায়শ্চ- 

ভুৎ। তদানীৎ ত- 

জ্জাতায়াঃ কম্যায়াঃ 

প্তিতৌৎপন্পুক্র- 
প্রীয়শ্চিভতৃতীয়ভা- 

গপ্রায়শ্চিভহ। 



,.. শ্রার়শ্টি 

সমুতকর্ষে অনৃতহ । 
তভু সমুৎকর্ধনিি- 

ভহ বাচা ক্রিয়য়া 

বা অন্যথা প্রতি- 

পাদনৎ যথা শৃদ্রস্ক 

ব্রা্ষণোহহমিতি ব- 
চনৎ যজ্ঞোপবীত- 

ধারণঞ্চ । অথবা 

* প্রস্থ সম্যগ্জাতি- 

বিদ্যোতুকর্ষে তি 

| নায় ত্রা্ধণে! ন্ 

| চ কিঞ্চিদিয়ং জা- 

 নীতে ইত্যনৃতবচ- 
নং1১। রাজগামি- 

॥ পৈশুনহ। ততু রা- 
॥ জনি নির্দোষস্থ দো- 

| বখ্যাপনৎ । ২1 গ- 

॥ রোরলীকনির্বহ্ধহ। 

ৰ তু গুরোজন্মদা- 
 দুর্ঘষাদোযাভিযো- 
| গঃ।৩। এতানি ত্রীণি 

| জ্ানতঃ অত্যন্ত 

- | ত্রহ্মহত্যাসমানি । 
 যাগস্থয়োঃ ক্ষতি" 
( বৈশ্ঠায়োর্ববধঃ | ৪1 
 গর্তিনীবধঃ1৫। রজ- 

ছ্বাদশবার্ষিকব্রতৎ। 
এতচ্চ জ্ঞানাত্যন্তা- 

ভ্যানতঃ1%&1 এত- 

্মধ্যাদবহুপপাতকে 

দুশ্যতে তদজ্ঞানাদি- 

না লঘ্ুবিষয়ঞ্েত্যো- 

দিব্যবস্থেয়েং । ক । 

ধচ্চ বশিষ্ঠবচনং ব্র- 
ভ্যোজ্ঝঃ কৃচ্ছুং দা- 

দশরাত্রৎ চরিত্ব! 
পুনরুপযুগ্ত্ীত বেদ* 

মাচার্যাৎ। বিঝুই। 
সন্ুৎকর্ষানৃতে ও- 

রোস্চালীকনির্বন্ধে 
তদাক্ষারণে চ মা 

সৎ পয়স। বর্তেত। 

আক্ষারণং পরদার- 

গমনাভিশাপঃ | ব- 

শিষ্ঠঃ। গুরোশ্চা- 

লীকনির্বন্ধে সচেল- 

স্নাতো গুরুং প্রসা- 
দয়েৎ প্রঘাদতে পুঁ 

তো ভবতি। এতা- 
নি প্রমাদাদিকৃতে 

বোধ্যানি। 

২৬৫৩ প্রায়শ্চি 

অখানুপাতকানি। | প্রায়শ্চিত্তানি। তদশভেী। | দক্ষিণা। 
চণীদানহ ॥ 

১৮০ ধেন্বঃ1 1,৫8০ কার্ধা- | ৯০০ গাবঃ। 

পণাঃ। অশৃক্তো। ১০০ 

কাধাপণাঃ | 



প্রায়শ্চি ২৬৫৪ প্রার়শ্চি 

অথান্ুপাঁতকানি। | প্রীয়শ্চিস্ভানি। | তদশভে' | তদশত। দ্ষিণ|। 

ূ ধেহুদানং | | ভ্র্ণীদানৎ।, | ২ 

| বুলাবধঃ।৬। অত্রি- 
| গোজাবধহণ রাঙ্গা 
| ণব্যতিরিজ্তাবিজ্ঞাত- 

] গর্ভব্ধঃ1৮। শরণা- 

৮ গতবধঃ1৯। এতানি 

চ অজ্ঞানকুতত্রঙ্গা- 

হত্যালমানানি। 

ব্র্ষোজ্ঝতা। সা! ] দ্বাদশবাধিকব্রতং | | ১৮০ ধেনবঃ। | ৫৪০ কার্ধা- | ১০০ গাবঃ। 
পণাঃ। তল্লভ্য- | অশজ ১০০ 

স্র্ণাদি বা। | কার্ধাপণা;। 
চ অশচ্ছাস্ত্রাভিযো- * 

গেন অধীতবেদবি- 

| স্মরণং। ১। বেদ- 

নিন্দা । অর্থতে গর 

স্থতম্চ। ২। কৌট- 
লাক্ষ্যহ 1 ৩। লু 

হৃদধঃ। স চত্রা 

ক্ৃণব্যতিরিক্রমিত্র 

| বধঃ 11 গছিতান্ন- 
জগ্গিং ।' সং চ জা 

| নতোহত্যন্তাভ্য।সে- 

(ন অন্তযজামিভোজ; 
নহ। ৫ । গৃহিতাদ্য- 

জঙ্গিঃ ॥ জ্বানতো- 

হত্যন্তাত্যামেন ছ- 

আাঁকলগুনাদিভো" 
জন্ৎ। ৬1 এতানি 

যট অক্দানক্ৃতনুরা- 
পানসমানি । - 



ূ গ্রায়শ্চি ২১৫৬ প্রায়স্টি 

] অথানুপাতকানি 1 

॥ স্বন্থগমনৎ | ১৪। 

জ্যেষ্ঠভরাতৃপত্থীগম- 
নৎ। ১৫। রাঁজপত্রী- 
গমন 1 ১৬ 1 

শ্রোত্রিয়পত্ীগমনহ। 

১৭। খত্বিকৃপত্বী- 

গ্মনহ| ১৮1 উপা- 

ধ্যায়পত্বীগমনহ ॥ 

১৯। শিষ্যপত্রীগম- 

মং ।২০। স্থস্থসখী- 
( গমন | ২১। অস- 

| বর্ণাাতিদুহিভূগম- 
শনৎ | ২২ । আচার্য্য- 

1 পত্রীগমনহ | ২৩। 

] শরণাগতাগমনহ । 
২৪ 1 প্রত্রজিতাগ- 

মনহ 1 ২৫। ধাত্রী- 

গমন ৮ ২৬1 সা- 

॥ ধর্বীগমন২।২৭।নিঃ- 
ক্ষিশুস্ত্রীগমনঘ২৮1 
বর্ণোভমাঁগমন্হ। 1 

২৯ । এভানি ওর” 

তল্লগমনস্মানি | 

ইতি চতুঃপ্রকারা- 

শান্ুগাতকানি মি- 

লিহা একপব্াশহ 

ংোয়ানি 

প্রায়শ্চিত্তানি ! তদশক্ভো৷ 

ধেনুদানহ। 

| তদশলে। 
চর্শীদানং । 

দফ্ষিণা। 

অক্টমাদিপুরুষগা- 
মিন্যা গমনে তগ্ড- 

কৃচ্ছুৎ। 

অজ্ঞানাদারেহণমা- 

ত্রে সন্বন্ধবিপ্রকর্ষে 

বা পরাকল্তপুরুচ্ছে! 

বা। 

জ্ঞানতো মহাপাত" 

কোক্তপ্রকারেণ ম 

রণৎ ॥ তদ্বৈক্পি- 
কৎ চতুবিংশতিবা- 

ধিকত্রতং 
অজ্ঞানতো ছাদশ- 

বাধিকত্রতৎ | 

পঞ্চপুক্রষাধিকগা- 
মিনীনামাসাৎ গত 

নে চান্দ্রাযণহ । 

অভ্য।স্ব্যভিচাবিণ্যা 

নৃদ্গমনে অর্থাৎ 

সপ্তমগুরুষগামিন্া 

গমনে পরাকিত। 

্টনাদিপুক্রবগা 

মিনা গমনে তপ্ত 

কুঙ্ছুহ। 

৪ ধেনবঃ। 

৩৬০ ধেনবঃ। 

১৮০ধেনবঃ। 

৮ ধেনবত। 

৫ তধেনবঃ। 

৪ ধেলবত। 

1 স্যথাহহাহ। 

গ্রাহ্যত্বাৎ। 

১০৮০ কার্ষী- 

ভ্যন্ব্ণাদি বাঃ 

৫৪০ কার্ধা- 

পণাঃ। তল্প- 

ভ্যব্র্ণাদি বা। 

সাদ্ধমণ্তধেনু- 

হকলনাহ। 

১৫ কার্ধাপ, 

ণাঃ। 

১১(০কার্কাপ- 

ণাঃ। পাদো- 

নধেনুচতুক্টয়ণ 

১১।০কার্যাপ- 

ণাঃ| পাদোন- 

ধেনুচতুকটয়স্য 

পণাঃ। তল্ল- | অশক্তৌ ২০০ 

২২০কার্ষাপণায বথাশজি। 

য্থাশভ্তি। 

২০০ গাবঃ। 

কার্ধাপণা। 

১০০ গাবঃ| 

অশভো। ১০ 
কার্ধাপণাঠি। 

যথাশক্তি। 

হথাশক্তি। 



*..'. প্রায়ন্চি ২৬৫৭ প্রায়ন্চি 

প্রায়শ্চিন্তানি | 1 তদশঙ্ঞে তদশত্ডো দকিণ।। 
রর "0 ধেনুদানহ | | চূণাঁদানং। 

, ] ব্রাহ্গণক্ষভরিয়বৈশ্য- | ব্রৈমামিকব্রতহ 1 | ১২ ধেনবে। | ৩৬কার্ধাপণ।:। ] ১৭্বযঃ ১০গাঁ- 

| কর্তৃকভ্ঞানকৃতত্রা- | তদবথ। ॥ কৃতস- | ভবদেবভটন" | তলভ্যনবর্ণাদি | বঃ। অশতে) | 
ক্ষাণস্বানিকগবীবধঠ,] শিখবপনো ব্যাপা- | ম্মতাঃ। বা। ১৫ কার্াপ- 

দিতায়। গোস্চশ্মণা , | গাঃ। 

কৃতপরিধানোত্তরা- | ১৭ ধেনবে! | €১কার্ধাপণাঠ] তথা! 

বগুঠনে! মানমে- | বহুসম্মতাঃ | 
কহ গোসুত্রেণ 

বাগুকৃতান্ 'যবান্ 
পিবন্ গোষ্ঠে ব- 
সে । অপরমাসছ- 

য়ে উপোধ্যাপরদি- 
নে সায়ংস্বল্পং ভু- 
গ্লীত।জিতেন্দ্রিয়ে! 

গোদৃত্রেণ সানৎ চ 
রেশ । দিবা গবানু- 
গদনহ উদ্ধীং তিষ্ঠন্ 
গোরজঃ পান চ* 

ল "1 বেত? গোঃ শুশ্র- 

যাং নমক্ষারথ হু 

ধ্যাং। রাতো বীরা- 

সনহ বসেহ। তিষ্ঠ- 

স্তীযু গোবনুতি- 

ঠেহা ভ্রদস্তীয়ু তা 
স্বসুত্রজেহ । আসী- 
নাহ তাঙানীনঃ ॥ 

এ বীহমহনরঃ আতু 

সাং অভিশস্তাহ 

ৃ আথোপপাতকানি। 

ং 



প্রারশ্চি ২৬৫৮ পরায়শ্চি 
অথোগপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি । 

পতিভাহ পঙ্কলগ্রাং 

ভয়নিমিভৈশ্চৌর- 

ব্যাত্রাদিভিরাক্রা- 

স্তাঞ্চ গাঁৎ অর্ববশ- 

ক্তিভির্দিমোচয়েখা 

তীক্মবর্ষাশীতেধু মা 
রুূতে ভূশং বাতি 

বা গোন্রাগমকৃতা। 

আত্মত্রাণ, ন কু 

ধর্যাৎ । আত্মনঃ 

অন্যেষাং বা গৃহ- 
ক্ষেত্রথলেু ভক্ষ- 

য়ন্তীং পিবন্তৎ বং 

সঞ্চ নিবারণাঁভি- 

প্রায়েণন কথয়েৎ। 

এতদ্বিধানেন যে! 

গামনুগচ্ছতি স 

গোহত্যাকৃতপাপাৎ 

প্রমুচযতে । একং 
ব্বষহ দশ খাশ্চ দ- 

ক্ষিণাং ছদ্যাৎ 1 

এতদশক্ডেঠ বেদ- 

বিস্যঃ সর্বহন্থহ দৃ- 
দ্যা । এচ্চতুর্া- 

ফণ্যাদিবিষয়হ | জী 

শৃত্রব।লবৃদ্ধান!ন- 

দহ 

তদশতো 

ধেনুদানং। 

তদশতেী 
ছণাঁদানং । 

দক্ষিণা 



অথোপপাতকানি। দৃক্ষিণা। 

পাল শোষ্ঠে আন 

ৰ প্রায়শ্চিভানি। | তদশজো | তদশক্তৌ, 
ধেনুদানহৎ। | চুর্দীদানৎ।" 

জ্রানকৃতশৃত্রকর্তৃক- | ব্রৈমাসিকত্রতার্ং | ৬ ধেনবো ভ- | ১৮ কার্যাপ- ) ১ গৌঃ। আ 

| তরাহ্মণস্থাসিকগবী- | অজ্ঞানতত্তদর্ধং | ; বদেবভট্টসম্ম- | ণাং। ২৫৫০ | শত ১ কা" 
ব্ধঃ। তাঃ। ৯ ধেন- | কার্ষাপণাঃ | | ফাপণঃ। 

বো বহুসম্ম- | বছুসন্মতাঃ | 

তাঃ। তরভ্যন্বর্ণাদি 
বা। 

জ্ঞানকৃতত্রান্গণক্ষ- | ষাগ্রামিকত্রতৎ 1) ১২ ধেনবঃ| | ৩৬ কাধাপ- যখাশভি |. 

॥ ভিয়বৈশ্যবর্ভৃকক্ষ- | তদঘথা । যগ্মাসান্ ণাঃ। তললভ্য- 
জিয়স্বামিকগবীব- | তক্চর্দণ। পরিৰৃতো স্বর্ণাদি বা। 

| ধঃ। গোথাসাহর্তা গো- | 
| ব্রতো ঘবাশী গো- 
| ভিরেব সঞ্চরন্ তৎ* 

| পাপাৎ বিসুচ্যেত । 

( তাক্ষণক্ষভিয়বৈশ্য-; যাগ্ামিকত্রতার্ধং। ) ৬ ধেনবং। 1১৮ কার্যপ 1 যথাশজি। 
[ কর্তৃকাজ্ঞানকুতক্ষ+ ণাঃ। তলল্য- 
| জয়ন্বামিকগবীব- স্র্ণাদি বা। 

শৃদ্রকর্তৃকঙ্ঞানকৃত- | ঘাগ্মাসিকত্রতার্দং1 | ৬ ধেনবঃ। | ১৮কার্ধাপণাঃ। | যথাশক্তি। 
ক্ষভ্রিয়স্বামিকগবীব- তল্ন্থযন্বর্ণাদি 

| ধ:। বা। ঃ 
তঙকর্ভূকাজ্বানকৃ- এতদ্ত্রতার্কং । ৩ ধেনবঃ॥ | ৯কার্বাপণাঠ। ] বথাশজি । 

ততহম্ানিকগবীব-  স্্ীশৃত্রবালবৃদ্ধানাৎ াভ্যন্্ণাদি 
ধহ। সর্দত্রাদ্ধৎ | বা! 

তরাহ্গণক্ষভিযবৈশ্য- ) দিগুণং মাসভ্রতখ | ১০ ধেনবঃ1 | ৩০ কার্ফাপ-এ ঘখাশভি। 
কর্ৃকজ্বানকৃতবৈ- | সাসত্রতহ যথা | ণাঃ। ভন্লা- 
শ্ম্থানিকগবীবধঃ 1 | সাসৈকহ পঞ্চগব্য- ্র্ণদি বা? 



প্রায়শ্চি - ২৬৬২ 

অথোপপাতকানি। প্রীয়শ্চিভানি। তদশভো৷ 

ধেনুদাঁনং। 

প্রায়শ্চি 

তদশভো 

চ্ণাদানং। 

দল্দিণ!। 

হোমধেনুন্তব্রতাঁ 

নাং গবাৎ ব্রাহ্মণ 

কষজিয়বৈশ্যকর্তৃক- 

 জ্ঞানকৃতবধঃ | 

ক্ষত্রিয়স্থামিকগর্তি 

নীকপিলাদেপ্ধী- 

| হোমধেনুস্থত্রতা- 
নাং গবাহৎ শুদ্রক" 

৷ ভূঁকজ্ঞানকৃতবধঃ | 

॥ বৈশ্যপ্বামিকগর্তিণী- 
কণপিলাদোগ্কীহো- 

, ] মধেনুহৃ্রতামাহগ- 

"বা ব্রাঙ্গণক্ষভ্িয়- 

বৈশ্যকর্ূকজ্ঞানকৃ- 
| তবধঃ | 

বৈশ্যন্বাগিকগর্তিণী- 

কপিলাদোক্ঠীহো- 

মধেনুহ ব্রভানাহ গ- 

বাহ শুর্রকর্ভৃকজ্া- 

নকুতবধহ । 

শু্ত্বাসিকগর্তিগা- 

কপিলাদোকীহো 
বধেনুসৃভ্রাহানাহ গ- 

বাঁহ ভাঙগণক্ষভিঘ 
বৈশঃবর্ৃক্জানর 

বব 

কি শৃত্ন্বানিকগর্তরি তথ? 

অজ্ঞান্তস্তদর্ধং ! 

ষাগ্াসিকব্রতহ | 

আজ্ঞানতস্তদ্ধং | 

চতুর্ণৎ মাসিকত্র- 
ত। 

অজ্ঞানতস্তদর্ধং ॥ 

দ্বিগুণৎ মাসিকত্র- 

ভহ। 

অজ্ঞানতন্তদদ্ধং | 

৮ প্রাজাপত্যানি । 
অজ্ঞানতত্তুদদ্ধং | 

১৯. ধেনবঃ । 

২০ ধেনবঃ। 

১০ ধেনবহ। 

৮ ধেনবঃ1 ই৪ক।রাপগ12 

ঠা 

৩৬কার্বাপণাত। 

৬ণ০কার্ধাপণা 

৩০কার্যাপণ। 

যথাশজি। 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

যথাখক্ি। 

যথুশিক্ছি। 
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॥ অথোপগাতকানি। প্রায়স্চিভানি। | তদশভ। | তদশভো | দক্ষিণা। 

। ] ধেনুদানং | | চূর্ণীদানহ। 

ব্রান্মণন্থামিকায়া | ব্রমাসিকত্রতপাদ- | ৯ ধেনবঃ। | ২৫1০কার্ষাপ- | ৭1০ কার্ধাপ' 

| গোর্া্রসন্মিতগর্ত- | দ্ং। ণাঃ। সার্ধা- | গাঃ। 
॥ স্থা ব্রা্ণক্ষভিয়- | অজ্ঞানতত্তদর্ধং | সউধেনুমহ্কল- 

বৈশ্যকরকজ্ঞানকৃ- | স্্রীশূন্দ্রবালবৃদ্ধানা- ] নাহ। 

তবধঃ। মদ্ধহ | 

| ত্রাঙ্মণন্যামিকায়া  ভ্মাসিকব্রতপাঁ- | ১৩ ধেনবঃ | ; ৩৮1০কার্ধাপ- | ১১০কার্ধাপ 

। গোরিম্পন্ননকলগা- | দত্রয়ৎ | ণাং। পাদো- | গাঃ। 

॥ ভ্রচৈতন্যরহিতগর্ত- | অজ্ঞানতস্তদর্দৎ ॥ নত্রয়োদশধে- 

| স্ত ত্রান্গণক্ত্রিয় | স্ত্ীশুদ্রবালবৃদ্ধানা- নুসঙ্কলনাহ । 
॥ বৈশ্যকর্তৃকভ্ঞানলকূ- | মর্ধহ 

তবধঃ। চৈতন্যবুক্তগর্ভবধে 

] তন্্মেৰ প্রায়শ্চি- 

| ত্তহ। " 
| ক্ষভিয়প্বামিকায়া | যাগাসিকব্রতপা- | ৩ ধেনবঃ। | ৯কার্যাপণা:। | যথাশকি। 

৷ গোরুৎপন্গমান্রগর্ত- | দঃ। 

[ শ্যা ব্রাঙ্গণক্ষজিয়- | অভ্ঞানতন্তদর্ধং | 

বৃশ্যকর্তৃকজ্ঞানক" 
তিব্ধঃ 1 

ক্ষভিযস্থামিকায়া | যাগ্নামিকত্রতপাদ- | ৬ ধেনবঃ1 ১৮ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 

গোর্গাত্রনন্মিতগর্ত ) ছযহ 1 ণাঃ। 
স্থা ব্রা্গণক্ষভিয়বৈ- | অজ্ঞান তন্তদর্থহ | 

শ্যকর্তৃকভ্ঞানরত- ) স্্ীশৃদ্রবালহানা- 
ব্ধ্ঃ। মঞ্ুহ 

ক্ষভ্তিযস্থামিকায়া | ফাছানিকত্রতপাদ" 1 ৯ ধেনবঃ॥] ২৭ কার্ধাপন| হধাশকি। 

গোনিষ্প্মকলগা | জয়ং । শাঃ। 

ুচৈতম্তরহিভগর্ত | অন্রানহস্দা্ধহ | 

স্য আাক্ছণক্ষাজিয় 



গ্রায়স্চি ২৬৬৫. প্রারশ্চি 

ট অথোগপাতরানি।'| প্রায়শ্চিভানি। | তদ্রশতো। | 'তদশতো।। |. দক্ষিণা। 
- 1. , | ধেনুদানং | | চূর্ণীদানং | 

বৈশ্যকর্তৃকজ্ঞানকৃ-  স্ত্রশৃদ্রেবালবৃদ্ধানাম- 
তবধঃ। দ্ধং | 

চৈতন্যযুক্তগর্ভবধে 1 

কৃত্সমেব প্রায়শ্চি 

ত্তং। 

বৈশ্যস্বাগিকায়া গো-| দিগুণমাসব্রতহ্ | ৩ ধেনবঃ। ) ৭॥০ কার্যাপ- ) বথাশক্তি। 

রুতপন্নমাত্রগর্তস্ত 1 পাদঃ। পা). 

ব্রাহ্মণক্ষভিয়বৈশ্য- | অজ্ঞানতস্তদর্ং । সার্দদ্বষধেনু- 
কর্তৃকজ্ঞানকৃতবধঃ সঙ্কলনাৎ । 

 বৈশ্যস্থাগিকায়! গো-| দ্বিগুণমাসত্রতন্ত ' | ৫ ধেনবঃ| | ১৫ কার্ধাপ- | বথাশক্তি 
। গাঁত্রসম্মিতগর্ভদ্য | পাদদয়ং | ণাঃ। 
৷ ব্রাঙ্মণক্ষভিয়বৈশ্য- | অজানতস্তদর্দং | 
কর্ৃকবধঃ 1 . টুর 

| হ। 
1 বৈশ্যস্বাশিকাঁয়! গো-) দবিগুণমাসব্রতন্ত | ৮ খেনবঃ1 ২২৫একার্ধাপ-] যথ!শক্তি । 

( নি্প্সকলগান্রচৈ-| পাঁদত্রয়ং। ণাঃ। 

! তন্যরহিতগর্তস্য ব্রা-] অজ্ঞানতশ্তদর্ধং 1 নার্ধনগুধেনু- 

৷ হণক্ষত্রিয়বৈশঃক- | শ্রীশুদ্রবালরদানাম- মঙ্কলনাৎ | * + 
ভূঁকজ্ঞানকৃতবধঃ | | দা । 

| শুদ্রনথামিকায়া গো- | ৯ প্রাজাপত্যৎ। | ১ধেনুং। ওকার্বাপণাঃ। | যথাশজি। 

1 রুগপন্নগর্তন্থ অ- | অজ্ঞানতন্তদর্দং | 

রাহ গর্তগ্রহণদ্দিনাঁৎ 

 সাবনমাসঘয়ানতি- 

ক্রান্তগর্ভন্ত ব্রাহ্মণ" 

ক্ষজিয়বৈশ্বাকর্তৃক- 
' জ্ঞানকৃতবধঃ | ? 
শৃঙ্ামিকায়া গো" 1 ২ আজাপত্যে ৬কার্যাপণাঃ 11 বথাশক্তি। ২ ধেনু॥ 

১৫৮ 



প্রীয়ন্চি ২৬৬৬ প্রায়ন্চি | 

| অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি।, | তদশভো. | তদশজ্ে। |. দক্ষিণা। 

| টি, ধেনুদানং। | চুরীদানহ। 

গীত্রনন্মিতগর্তত্ত অজ্ঞানতন্তদর্ঘৎ 1 

অর্থাৎ মাসঘয়োপ- | সত্ীশৃদ্রেবালবৃদ্ধানাম- 

রিসাবনসাসছয়ান- | দ্বং। 
তিক্রান্তগাত্রাদ্যব- 

1 যুবোৎপনরগর্তচ্চব্রী- 
| ক্ষণক্ষভিয়বৈশ্যুক-- 
 ভকজ্ঞানকৃতবধঃ ॥ ৃ 

| শৃদরন্বানিকায়া গো" ] ৩ প্রাজাপত্যানি। | ৩ ধেনবঃ। | ৯কার্ধাপণাঃ। | যথাশক্তি। 

( নি্পন্গমকলগাত্রচৈ- অন্রানতত্তদদ্ধং | 
( তন্যরহিতগর্তস্ত অ- ) সত্ীশৃদ্রবালৃদ্ধানান- 
খাঁ, চতুর্থমালো- | দহ চৈতন্যযুক্তগ- 
পরি সাবনমানদ- | 9ভঁবধে ক্হন্সমেব 

| যান্তিক্ান্তগর্তন্ত | প্রায়শ্চিত্তং | 

ত্রাহ্মণক্ষজ্রিয়বৈশ্য- 
কর্ভৃকজ্ঞানক্কতবধঃ8 
্রা্মণশ্বামিকানাম' ত্রৈমামিকত্রতার্ঘৎ 1 ৯ ধেনবঃ। ২৫০ কার্ধা- | ৭৪৪ বার্যাপ, 

তিরৃদ্ধাতিকশাতি- | অজ্ঞানতন্তদর্ৎ। | পাও সাধ গ2। 
বালাদিরেগিনীনাঁৎ | ভ্রীশৃদ্রেবালব্বদ্ধানাম- ধেনুমংকল- 
গবাহ ব্রাহ্গণক্ষভ্রি | দহ। নাহ। 

য়বৈশ্যকতৃকিজ্ঞান- 
ক্কৃতবধঃ। 

কতিযদ্ামিকানাম" | যাছাদিকত্রভাদ্ধীহ 1 ৬ ধেনবঃ। ১৮ কার্ধাপ- | যথাশক্ছি। 

ভির্দ্ধাতিরখাতি- | অজ্ঞানতত্ততুর্ভহ ॥ ণাঃ।- 

বলাতিরে(গিমনহ | শৃড্রবালবদ্বানান- 
গবাহ প্রাপ্তি | দ্ধ! 
যবৈশ্যকতৃকিজান- 
কুতবধঃ। 
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| অথোপপাতকানি। |.. প্রায়শ্চিভানি 1. ূ  - তদশভে) তদশভো; | দকিণা। 
] “ধেশুদানং | | ছ্র্ণাদানং। 

বৈশ্য্বামিকানাস- | ১ মাসত্রতহ |, 71: ধেনবঃ। 1:১৫ কার্যাপ- | বথাশক্তি। 
, তিবৃদ্বাতিকশীতি- | অজ্ঞানতস্তদর্ঘং | ণাঃ। টু 
। ঝালাতিরোগিণীনাং রীশৃত্রবালবৃদ্ধানাম- 
 গবাহ ্রান্মণকষতি- | দ্ং। 
( যবৈশ্যকর্তৃকজ্ঞান- 
॥ কৃতবধঃ। 

| শজ্যামিকানায়কি ২ প্রাজাপত্যে। | ২ ধেনু। | ৬কার্ধাপণাঃ। 
ব্বদ্ধাতিকৃশাতিবা- অজ্ঞানতস্তদর্ং | 

 লাতিরোগিনীনাঁৎ সত্ীশৃদ্রেবালবুদ্ধান!ম- 

গবাং ব্রামণক্ষভি- | দহ 

বথাশক্তি। 

' যবৈশ্যকর্তৃকিজঞান- 
কতব্ধঃ 1 | 

ত্রাহ্গণস্ব।নিকানাৎ | দিগুণত্রৈমাসিকত্র- | ৩৪ ধেনবঃ॥ | ১০২ কার্ধাপ- | ২ বব ২০ ] 
বহুনাং গবাং ব্রা | তং। ণাঃ। গাবঃ ॥ অশ- | 

ক্ষণক্ষত্রিয়বৈশ্যক- | অজ্ঞানতন্তদর্দং 1 জ৩০কার্ধা-| 
ভূঁকৈকপ্রবদ্রনিষ্প. | জীশৃদ্রবালবৃদ্ধানাম- পণাঃ। 

মভ্ঞানকৃতবধঃ। | দ্হ। 
কভিয়ক্কানিকানাৎ 1 দ্বিগণবাগ্াদিকত্র | ২৪ খেনবঃ1 1 ৭২ কার্ধাপ | বখাশক্তি (| 

হুনাং গবাংত্রাস্ধ- |'তখা। ণাঃ। ] 

থক্ষজ্রিয়বৈশ্যকর্ত ] অজ্ঞানতস্তদর্ঘং | 
কৈকপ্রবস্নিষ্পন- | স্রীশুজ্বালবৃদ্ধানাম- | 

জ্ঞানকৃতবধঃ! দ্দহ। ৪ £.. ] 

বৈশ্যদ্বানিকানাহ | চতুর্তণমাসব্রতৎ॥ | ২০ ধেনবঃ1 | ৬০ কার্ধাপ- | বথাশৃক্তি। 

বহুনাৎ গবা ত্রা- | অজ্ঞানতন্তদর্ধৎ থা 
ক্ষণক্ষজিযবৈশ্যক- | স্্ীশুদ্যালবৃদ্ধানা- 
ভূঁকৈকপ্রমন্্নিষ্প- | ম্ধং। 
মজ্ানকৃতবধঃ | 



- প্রায়শ্চি' ২৬৬৮ প্রারশ্চি 

1 অখোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি। | তদশঞ্কৌ |. তদশক্ে :-] , দক্ষিণা" 

| ৃ ধেনুদানৎ। ] চূরণাদানৎ। নু 

শৃদ্র্থামিকানাৎ ব- 1 ৮ প্রাজাঁপত্যানি । )৮ধেন্বঃ।' 1) ২৪. কার্ষাপ- যথাশক্তি। 

হুনাঁৎ গৰাং ত্রা্গ- | অজ্ঞানতত্তদর্ষং। ণাঃ। রি 
পক্ষিয়বৈশ্যকর্তৃ- স্ত্রীশৃদ্রবালবৃদ্ধানা- . 
কৈকষ্রবত্রনিষ্পন্ন-  দ্বৎ। 

| জ্বানকৃতবধঃ | ্রী্বাছ্যভয়ধর্ম্মবন্তে 

পাদঃ। 
। প্রযত্রভেদে প্রায় 

শ্চিভাবৃত্তিঃ | ূ 

| জানকতবহকর্তৃফ- প্রত্যেকৎ ত্রৈমাসি- | ৫ ধেনবঃ। 1 ১২৭ কার্া- | ৩৪০ কার্ধাপ 
| ভ্রাঙ্মণস্বমিকৈকগ- | কব্রতপাদঃ। পণাঃ। ণাঃ। 

ণ বীবধঃ। অভ্ঞানতস্তদর্ধং | সপাদধেনুচতু- 
উয়সন্কলনাৎ। 

জ্ঞানক্ৃতবহুকর্তৃক- প্রত্যেক ষাগ্রামি- | ৩ ধেনবঃ। | ৯কার্বাপণাঃ। | বথাশক্তি। 

ক্ষজিযস্বামিকৈবণ- | কত্রতপাদঃ। 
বীবধঃ। অজ্ঞানতস্তদর্ধ 1 

জ্ঞানকৃতবহুকর্তৃক- | প্রত্যেকং দ্িগুণমা- | ৩ ধেনবঃ1। | ৭1০ কার্যা, ] বথাশজ্ি। 
বৈশ্যস্ব(মিকেবগ- . মত্রতপাদঃ। পণ।ঃ। 

বাবধঃ। অজ্ঞানতৃ্তদদ্ধং । সার্দদয়ধেনুষ- 
হলেনাৎ। 

জবানকৃতবহুকর্ভৃক- | প্রত্যেকং প্রাজা- | ১ধেনুঃ। | ওকার্ধাপণাঃ। | যথাশজি। 
শৃদ্রশ্বামিকৈকগবী-| পত্যহ । অজ্ঞানত- 

বধহ। সতদদ্ধং | 

ছাত্যামেকগবীবধঃ। 1 বদবহস্বাধিকায়া, . 

গোর্ধবধে যদবত প্রা 

য়শ্চিত্তমুক্তৎ প্র- 

ত্যেক২ং সম্পূর্ণ 
ভু প্রায়শ্চিভৎ । 

২.২... লি 
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অথোপপাতিকানি। | প্রীয়শ্চিভানি। | তদশভো। | তদশভো। | . দক্ষিণ! । 
রত ধেনুদানং। | ছর্থীদানৎ। 

ক্গীণাঁয়া গোঁরক্ষী- 

গত্বত্রমেণ হলশক- 
টাদিযোজননিমিত্ব- 

বধ! 

দীণায়। গোরক্ষী- 
॥ ণত্বলমেণকুপবটা- 
| দিযুভয়াদিনানিপা- 
॥ তনেন শান্ত্রীয়দ গু- 
 নিপাতলেন চবধঃ। 

সর্ধবয়স্কায়া গোঃ 
অর্ববকর্তৃকবধে বোঁঁ 
দ্বব্যৎ | 

প্রাজাপতাপাদত্র- 

5 

ক্ৈথ্যজ্ঞানে তু চা 
ভ্্রায়ণপাদত্রয়ং। 

প্রাজপত্যৎ ॥ 

ক্ষৈণ্যজ্ঞানে প্রায়ি- 
কমরণং জ্ঞাত! প্র- 

বৃস্তম্য চান্দ্রা়ণহ। 
এতদপি পর্ববন্বানি- 

কাদিবিষয়ং। যদৃ- 

হম্থানিকঘদবতক- 

তঁকযদবদণববধে ব- 

ব্প্রায়শ্চি তমুক্তৎ 

অপ্ররভতপ্রবর্তকন্ধ- 
পণ্রযোজকন্য ত- 

তৎপ্রায়ম্চিভস্য পা 

দত্রয়হ। শ্রব্বসতপ্রব 
তকরূপপ্রযোজকম্য 

পাদছযহ | হল্প্র 

৬ ধেনবঃ। 

১ ধেনুচ। 

৮ ধেনবঃ। 

২০ কার্যাপ- | যথাশজি। 
ণাঃ। পাদো- 

নধেনুসহ্াল: 

নাহু। 

১৬৪%৮%০ কা 

ধাপণাঃ | পা 

দোনমার্দসগ্ড- 

ধেনুমহলনাৎ। 

ও কাধাপণাঃ। | বথশজি। 

২২০ কার্ধা- | যথাশক্কি। 

পণাঃ। সার্ধ 

অপ্তধেনুমহ্ক 

লনা । 

যথাশক্তি। 



প্রায়স্চি ২৬৭৪ প্রারশ্চটি 

অথোপপাতকানি'] প্রায়স্চিতানি 1 | তদশভো। তদশত্তে। দক্ষিণ! 

র্ ধেনুদানৎ | | চূর্ণীদানং। 

তরাহ্মণক্ষত্তিয়বৈশ্য- ; প্রাঁজাপত্যদ্বয়ং। | ২ ধেনু। উকার্ধাপণাঁঃ। | যথাশক্তি। 

বর্তৃবশূদ্রত্বামিকগ- 1 ত্ীশুদ্রবালবৃদ্ধানা- [ও 
বাপালননিমিত্তব | মর্দাহ ॥ 

ধঃ। . ] 

ভ্রা্মণক্ষভিয়বৈশ্ঠ- | সেতিকর্তব্যতাক- ] ধেনোরর্দন্তা- ] ১।০ কার্ধা- | ১৭ কার্ধা' | 

শুদ্রবর্ভৃবশৃন্দরেতর- | পরাজাপত্যপাদঃ।  সম্তবাৎ ১ | পণাঃ। পণাঃ। 
স্বামিকাঁপ্রাগুদগ্য একা ধেনুঃ। 

বস্থগোবৎসাঁপাঁল- 

নন্নিত্তবধঃ । অ- 

প্রাগুদম্যাবন্থা তু 

ত্রিহায়ণপর্য্যন্তৎ। 

ত্রাঙ্মণক্ষজ্রিয়বৈশ্য- | প্রাজাপত্যব্রতদ্বয" | ধেনোর্স্তা- | ১৪০ কার্যা- | যথাশক্তি। 
শুদ্রকর্তৃকশুদ্রন্থামি- | পাদঃ | সভভবাৎ ১] পণাঃ। 

কাঁপ্রাপ্তদম্যাবস্থ- একা ধেকুচ। 

গোবৎসাপাঁলননি- 
মিভবধঃ | 

উহস্থর্যবুসত- | ভূতপূর্ববস্বামিকগব- 
ধ্যোর্ধং। বধপ্রায়শ্চিত্তদ্বিগু- 

ণহ। পুর্ববস্থাম্যজ্ঞা- 

নে ত্রাহ্গণস্বামিক- 

গববধদ্িগুণপ্রায়- 

শ্চিনুৎ | 

গবাং শু্তঙ্গান্থি- | দশরাত্রং বজ্ব্রতং। | ১ ধেনুঃ। | ওকার্ধাপণাঃ। | যথাশক্তি! 
| ভঙচর্দ্রনিন্োচন- : মাসাদ্ধযবপানহ 
[ লাঙ্কুলচ্ছেদনং। | প্রাজাপত্যৎ ব1। 

বজব্রতংযথা। গো 
চপ 



গ্রাঁয়স্ি ২৬৭৬. প্রায়শ্চি 

( অখোপগাতকানি॥ | প্রায়শ্চিতানি। | তদশর্জে। | তদশক্কে দক্ষিণ|। 
ও ধেনুদানৎ। | চু্ীদানহ | 

॥ বুযস্ শবয়ং ত্রাহ্গণ- | প্রাজাপত্যঘয়ং। | ২ ধেনু। ৬কার্যাপণাঃ। | যথাশক্তি। 
কর্তৃকহলশকটাদি-. 

যোজনহ। ্ 

যোৌধিদগবাং ত্রাক্গণ) ৪ প্রাজাপত্যানি। | ৪ ধেনবঃ। | ১২ কার্ধাপ- | বথাঁশক্তি। 

| কর্তৃকছলশকটাদি- | ভ্রাক্মণেতরেমাং ণাঃ। 
যোজনহ। প্রাজাপত্যদ্ধয়ং। 

উত্কৃষটরৃষস্ত কপি-। যতিচান্দ্রায়ণদয়ং | | সার্দসপ্তধে্বস-| ২২/০ কার্ধা- | বথাশক্তি। 
লায়শ্চ ব্রাঙ্গণক- ) ত্রাঙ্গণেতরেষাৎ ঘ- ] ভ্তবাৎ ৮ ধে- | পণাঃ। * 
তঁকহলশকটাদিযো-। তিচান্দ্রায়ণেকৎ। | নবঃ। 
জনহ। 

গোমাংসখাঁদকে | বিজ্রয়াদিবাত্রে অ- 

গোবিক্রয়বিনিময়া- জ্ঞানকৃততত্বৎকর্তৃ- 
দিঃ। কতত্ৎস্বামিকগব- 

বধপ্রায়শ্চিতাদ্ধং ॥ 

গোমাংসখাদককর্তৃ- 

কতদগববধে তু অ- 

জ্ঞানকৃততভৎকর্তৃ- , 

কতত্তৎস্বামিকগব- 

বখোক্তসম্পূর্ণপ্রায় 

শ্চিত্তৎ । ১ 

অথ গোবধ!পবাদঃ1 

তত্র পরাঁশরহ ৷ 

র্ধ্েু বহমানেযু দণ্ডেনাভিহতেযু চ । কাষ্ঠেন লেক্টুনা বাপি পাাপেন ভুতাড়িতঃ 
সুচ্ছিতঃ পতিতশ্চৈব স্থৃতো! ব! সদ্য এব চ। এবংগতানাহ ধুরধ্যাণাৎ প্রবক্ষ্যানি যথা 
বিধি॥ উদ্থিতত্ত পদৎ গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত 'দশাপি ব1। আসং বু! যদি গৃত্াতি তোয়ং ব! 



ৃ 

প্রারশ্চি ২৬৭৭ প্রায়শ্চি 

পিবতি স্বয়ং | পূর্বব্যাধিবিনফটানাং প্রায়শ্চিত্ত ন বিদ্যতে? স্দর্তঃ| যন্ত্রণে গো- 
চিকিৎসায়াং ।সূঢগর্ভবিমোচনে | যত্তে কৃতে বিপততিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিভং ন বিদ্যুতে £ 
উষধৎ স্নেহ্মাহারং দদদেখাব্রাহ্মণেয়ু চ। প্রাণিনাং প্রাণরত্যর্থং প্রায়শ্চিতৎ ন বিদ্যতে 

দাঁহচ্ছেদসিরাভেদপ্রযত্ৈরুপকুর্ববতাং। দ্বিজানাং গোহিভার্থং বা প্রায়স্চিতং ন বিদ্যতে॥ 
যাজ্রবন্থাঃ। ক্রিয়মাণেপকারে ভু স্থতে বিপ্রে ন পাতকৃং | বিপাঁকে 'গোৰষাণাঞ্চ ভেষ- 
জাগ্রিক্রিয়ান্থ চ॥ মিতাক্ষরাধ্ূতপরাশরবচনং ৷ কৃপে খাঁতে চ ধর্মার্থে গৃহদাহে চ যে 
হৃতাঃ। গ্রামদাহে তথা ঘোরে প্রায়শ্চিত্ত ন বিদ্যতে | ভবদেবভট্টধ্ুতবচনহং | শূঙ্গ- 
ভঙ্গেহস্থিভঙ্গে চ কটিভঙ্গকে তথৈব চ। যদি জীবতি যগ্াসীন্ শ্রায়স্চিভৎ ন বিদ্যুতে | 
সন্র্তঃ। দেবদ্রোণ্যাং বিহারে চ কুপেবায়তনেছু চ ॥ এমু গোবু প্রপহ্ানথ প্রায়শ্চিত্ত 

ন বিদ্যতে ॥ দেবছ্রোণী স্বয়ন্তুলিঙ্গাদ্যবপ্থানগহবরং | বিহারো গবাং মৈধুনং। আয়তনং 
নীমানিবন্ধনদ্বানং | ক্র কুপায়তনকর্ত,রদোষাভাবে! ন তু গোস্বামিনঃ। ইতি প্রায়" 
শ্চিভবিবেকপ্রায়স্চিভতববস্থৃতিসারমৌর্খহসম্মতং গোবধপ্রায়শ্চিন্তং সমাপ্তহ 0 ক | 

| 
ূ 
| 

ক্ষল্রিয়বধঃ। 

॥ অথোপপাতকানি। | প্রায়স্চিত্তানি। তদশক্ো৷ তদশক্তে দক্ষিণা 

ধেলুদানং) | চ্ণীদানহ। 

' জ্ঞানকৃতব্রাহ্গণক্ষ- | অজ্ঞানকৃতত্রন্হত্যা-] ৪৫ ধেনবঃ1 | ১৩৫ কার্ধা- | ২৫ গাবঃ। 
॥ জিয়কর্তৃকক্ষত্রিয়ব- | প্রায়শ্চন্তপাদঃ স তু! পণাঃ। অশত্। ২৫] 

“] ধঃ।, ব্রৈবাধিকত্রতরূপঃ। কার্বাপথাঃ। 
| অঙ্ঞানকৃতত্রা্গণ | সার্ধবাধিকব্রতং | | সার্ধদ্বাবিংশ- | ৬৭৪* কার্ধা- | ১৩ গাবঃ। 

ক্ষজিয়কর্ডৃকক্ষভি- তিথেস্বলস্তবাহ | পণাঃ। অশতে ১২৫০ 
যবধঃ। ২৩ ধেনবঃ | কাষাপণাঃ। 

 ভ্ঞানকতবৈশ্যবর্তৃ | ঝাড়ুধিকত্রতং £ | ৯* ধেনবঃ/ | ২৭০ ৫০ গাব! 

 কক্ষজ্রয়বধঃ ॥ পণাঃ। অশক্ত৷ ৫০ 
] কার্ধাপণাঃ । 

 অজ্ঞানকৃতবৈশ্যক- | ত্রৈবাধিকব্রতং। 1 ৪৫ ধেনবঃ | | ১৩৫ কারা | ২৫ গাব! 

ভূকক্ষজিয়বধঃ পণাঃ। অশক ২৫ | 
কার্ফাপণাঃ। 

আনকৃতশৃদ্রকর্তৃক- ] নববাধিকত্রত্ত । | ১৩৫ ধেনবঃ 1 | ৪*৫ কার্ধা- | ৭৫ তি 
শক ৫ পশা। 

কাধাপণাঃ । 



- প্রায়শ্ি ২৬৭৯ প্রায়ন্চি 

অখোপপাতকানি।]| প্রায়শ্চিত্তানি। | তদশক্তে! তদশক্ো৷ দক্ষিণা। 
-ধেলুদানং | | চ্ীদানহ। 

ক্ত্রিয়বৈশ্যশুদ্রক: | ভাগঃ। স চ বাষি- অশঙ্তে! 

ভূঁকবৃততিন্ছশূন্রবধঃ। | কব্রতরূপঃ। অজ্ঞা- রঃ ৮1/৬:-ল 

ও নতন্তেতদর্থং । কার্ধাপণাঃ। 
জ্ঞানকৃতসর্ববর্ণক- | চা্দ্রায়ণত্রতৎ | | সার্ধনপ্তধেন্- | ২২০ কাধী- | যথাশভ্ি। 
ভূঁকপ্রতিলোনজা- নম্ভবাৎ ৮ ৫ে-| পণাঃ 1 

| তবধঃ 'অর্থাঙ অপ- নবঃ। 

কৃষ্টশৃড্রবধঃ | 
অজ্ঞানকৃতসর্ববর্ণ- | পরাকত্রতং | ৫ ধেনবঃ। 

কর্তৃকাপকৃউশৃদ্র- | সর্বাত্র বাঁলবৃদন্ত্ী 
বধঃ। ণাসর্ধং। একনট 

* বালত্বাদিধর্শদ্ঘয়ব- 

ত্বেপাদঃ। 

্রাহ্মণকর্তৃকভান- | যাড়ুধিকং মহাত্র- | ৯০ খেলবঃ। | ২৭৭ কারা, | ৫০ গাবঃ 
স্কতত্রাক্ষীবধঃ। | তৎ। অজ্ঞানতন্ত্ে পণাঃ। ৫০ কার্ধাপণা 

তদর্ধং। বা। 

কল্তিয়কর্তৃকজ্ঞান- | ছাদশব।রিকত্রতং । | ১৮০ ধেনবঃ1 | ৫৪০ কার্ধী- | ১০০ গাবঃ। 

কৃতত্রাঙ্গনীবধঃ॥ | অজানতন্তেতদর্ধং। পণাঃ। ১০০ কার্যা 

পণ! বা। 

বৈশ্যকর্তৃকড্ানক্ক- | অনাদশবাসিকত্র- | ২৭৭ ধেনবঃ। | ৮১০ কার্ধা- | ১৫০ গাবঃ। 

তন্রাঙ্গণীবধঃ | তহ1 অজ্ঞানতন্তে পণাঃ। ১৫০ কার্ধা- 

তদর্বং। পণাবা। 

শৃদ্রকর্তৃকক্জানকুত- চতুর্বিংশতিবাধিক-) ৩৬০ ধেনবঃ | | ১৮০ কার্ধা | ২৯০ গাবহ। 

আাঙ্ষমাবধঃ | ব্রতহ॥ অজ্ঞানত- পণাঃ। অশ্র্জো২৯০ 

ন্তদর্ুহ | সর্বত্র কার্ধাপণ!:1 

বালরভন্্রীপ্ামন্ধহ। 

একস্য বানহাহ 

ভয়ে পাল |. 



প্রায়স্চি ২৬৮০ প্রায়শ্চি 

অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি। তদরশক্তো৷ তদশক্তো৷ দক্ষিণা! 

ধেনুদানং। | চূর্ণাদানং। 

ব্রান্মণক্ষত্রিম্কর্তৃ- 

কজ্ঞানরুতক্ষভরিয়া- 
বধত। 

বৈশ্যবর্ভুকজ্ঞান- 
এ কৃতক্ষভ্রিয়াবধঃ। 

ুদ্রকর্তৃকভ্ঞানক্" 
তক্ষজিিয়াবধঃ ॥ 

| জ্াঁলকৃতত্রাঙ্গণক্ষণ 

| ভিয়বৈশ্যকর্তৃকবৈ- 
॥ শ্যাবধঃ। 

ত্রা্মাণক্ষত্রিয়বৈশ্য- 

শৃদ্রকর্তৃকশৃদ্রাবধঃ। 

আ্রেমীবধহ 

ত্রৈবাধিকব্রতহ | 

অজ্ঞানতত্তেতদর্ধং। 

যাঁড়াধিকব্রতং | 
অজ্ঞানতক্তেতাদর্দৎ। 

নববাধিকব্রতং। 

অজ্ঞানতব্বতদর্ঘৎণ। 

সর্বত্র বালবৃদ্ন্ত্রী 

ণামর্ধৎ। একস্য 

বালত্বাছ্যুভয়ধর্্মব- 

ত্েপাদঃ। 

বাধিকত্রতৎ ॥ 

অজ্ঞানতত্রেতদর্দং। 

ছিবাধিকব্রতৎ 1 

অজ্ঞানতন্তেতদদ্ধং। 

ভ্্রীবালবৃদ্ধানাসর্ঘং 

একস্য স্ত্রীহাছ্যভয়- 

ধর্্মবত্বে পাদঃ1 

বাঁধিকত্রতহ ॥ 

অভ্ঞালতভ্ত এত- 

অর্ঘং 1 

স্্রীবালরদ্ানাসর্ঘহ। 
একস ভীহাছ্যভয়- 

ধর্দদবন্ধে পাছত 

কর্তৃকবত্র্ণভ্রীবধে 

৪৫ ধেনবঃ 1 

৯০ ধেনবঃ 1 

১৩৫ ধেনব্ঃ। 

১৫ ধেলবক। 

৩০ ধেনবঃ। 

১৫ ধেনবহ 

১৩৫ কার্ধা ] ২৫ গাঁবঃ। 

পণাঁঃ। ২৫ কার্ধাপণা 

বা। 

২৭০ কার্যা- | ৫5 গাবঃঃ 

পণাঃ। ৫০ কার্যাপণ! 

বা। 

৪০৮৫ কার্ধা- | ৭৫ গাবঃ। 

পণাঃ। অশ্তৌ ৭৫ 
কার্বাপণাঃ। 

৪৫ কার্যাপ- | 8 গাব: 
ণাঃ! ৮1/৬% কার্ধা" 

পণা বা। 

৯০ কার্ধাপ- | ১৭ গাব। 

ণাঃ। তশভে! 
১৬1১৩] 

কার্ধাপণাঃ। 

8৫ কার্ধাপ- | ৯ গাবঃ] আজ 

গাঃ। শঙেন ৮1/৬% 

কার্যাপণাঠ। 



 ক্জিযকর্বুকো সুয়ে ৪ বৈতুপ্াহ ঢ বৈশ্চহা 

প্রারশ্চি ২৬৮১ প্রায়শ্চি 

অখোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিত্তানি। 1 তদশভ্কৌ | তদশভেো। “] দক্ষিণা! 
ধেলুদানং। | চু্ণীনানহ। 

আত্েয়ী ভ্রিবিধ!। | বং প্রায়শ্চিভৎ ত- 
অবিগোত্রা খতুন্রা- | দ্বৈগুণ্যৎ | 
তা গর্তিখী চ। 

জ্বানরুতত্রাহ্ধণক- | বাষিকব্রতং ! ৯৫ ধেনবঃ | | ৪৫ কার্ধাপ- | ৯ গাবঃ| অ- 
ভূঁকস্কৎসবর্ণব্যতি- | অজ্ঞানতত্ড্েদর্দং। ণাঃ। শত ৮৮/৬% 
চরিতত্রান্ষণীবধঃ | কার্বাপণাঃ। 

জানকৃতক্ষত্রিয়ক- | দ্বিবাপ্লিকব্রতৎ | | ৩০ ধেনবঃ॥ | ৯০ কার্যাপ- | ১৭ গাবঃ | | 

'ভুঁকসকৃৎসবর্ণব্যভি- | অজ্ঞানতত্বেতদর্দং। গাঃ। অশজেন 
চরিতব্রালণীবধঃ | ১৬:৮%১৩7০ 

কার্বাপণাঃ | 

জানকৃতবৈশ্যবর্তৃ- | ব্রৈবাধিকত্রতং 1 18৫ ধেনবঃ। | ১৩৫ কার্ধা | ২৫ গাবঃ | 

কমকৃৎ রানি অক্জানতন্তেতদর্ঘণ পণ: 1 অশতেগ 

রিতব্রাহ্গণীবধঃ। ২৫ কার্ধাগ- 
ণাঃ। 

আনকৃতশুদ্রেকর্তু- | চতুর্ধাধিকত্রতং 1 ] ৬০ ধেনবঃ। ; ১৮০ কার্ধা | ৩৪ গাবঃ | 

কমকৃৎষবর্ণব্যভি- | অজানতব্তেতদর্ঘং। পণাঃ। অশক্জো 

চরিতত্রাক্ষীবধঃ 1 | বালবৃদ্ধস্ত্রীণানর্ধহ | ৩৩//৬৭ স্কা- 

একস্য উভয়ধন্দ- বগা 

ববে পাছৃঃ। 

অন্দানকৃতত্রাদণ- | দৃতিদ্বানহ | জান- ৪ যথাশকি। 

কর্তৃকো ভূয়ে! ব্য- | কুতে তু দৈথশ্যং | 
ভিচরিতায়। অধম- | ক্ুভিয়হ্য এভদ্ছি 

বর্ণক্যভিচরিতায়াশ্চ ) গুণহ | বৈধ্যন্য ভরি 

ত্রাঙ্গাণ্যা বধ গুণহ। শৃদ্রন্থ চহুত 
স্র্থহ * 

অচ্ানহাকণ- 1 ধনুলানহ ।কামতো নে শক্তি! 



প্রায়শ্চি ২৬৮২, প্রারশ্চি 

অথোপপাভকানি। | প্রায়শ্চিভানি। | তদশজ্। | তদশজো দক্ষিণা! 
ধেনুদানং | | চূর্দীদানহ। 

ব্যভিচরিতীয়! অধ- 1 এতদ্দি গুণহ। শৃদ্র- 

মবর্ণব্যভিচরিতাঁরা- | সত ভ্রিগুণং | 
শ্চ ক্ষভ্রিয়ায়। বধঃ। 

অজ্ঞনকৃতত্রা্ধণ- ) ছাগদানং ॥ কাম- ০ ও যথশক্ি। 

. কষভ্িয়বৈশ্যকর্তৃকো | তত্তেতদ্দিগুণৎ। শু- 
ভূয়ে ব্যভিচরিতায়। | ভ্রম্য এতদ্দিগুণৎ | 
| অধমবর্ণব্যভিচরিতা-| " 
| যাশ্চ বৈশ্যাযা বখঃ। না 
অভ্ঞানকৃতভাদ্ধণ ] মেষদানৎ 1 জ্বান- ০ ০ হ্থাশক্তি। 

| ক্ষভ্রিষবৈশ্টশৃদ্রক' | তো দ্বৈগুণ্যং | স- | 
 তঁকো ভূয়ে। ব্যভি- | বত্র স্ত্রীবালবৃদ্ধা- 
চরিতীয়! অধমবর্ণ- | নামদ্ধং। একস্য 

ব্যভিচরিতায়াশ্চ শু | উভয়ধর্বহে পাঁ 

দ্রীয়। বধঃ। দঃ। গুযোজকাদী- 
নাং পাদপাদহানিঃ . 

ভ্রাঙ্গণকর্তৃকজ্ঞান- | দ্বাদশেবাধিকত্রতৎ। | ১৮০ ধেনবহ। | ৫৪০ কার্ধাপ- | ১০০ গাঁবঃ। 

॥ কৃতত্রাঙ্গধীগর্তবধঃ।) অজ্ঞানতো হর ॥ ণাঃ। অশান্ত ১০০ 
কার্ধাপনাঃ। 

| ভ্রা্ণ কর্তৃকজান- | ভ্রৈেবাধিকব্রতং | | ৪৫ ধেনবঃ॥ | ৯৩৫ কার্ধাপ-] ২৫ গাঁবঃ | | 
কৃতক্ষজিয়াগর্তবধঃ1] অজ্ঞানতোহর্দহ ৷ ণাঁঃ। অশক্তৌ ২৫ | 

কার্াপণাঃ। | 
ত্রাহ্মণকর্ভৃকজ্ঞান- | সাদ্ধবাধিকব্রতং। | সার্দদ্বাবিংশ- | ৬৭1০ কার্া- | ১৩ গাঁবঃ। 

| কৃতবৈশ্যাগর্তবধঃ। | অজ্ঞানতোহর্ধং। | ভিথেশ্বমন্তবাৎ] পণাঃ 1. শক ১২1০ 

| ২৩ ধেনবহ | কার্বাপণাঃ। 
| ত্রাঙ্ষণকর্তৃকডান- | নবমাসিকত্রতং। * | সপাদৈকাদশ-| ৩৩৭০ কার্ধ- | ৭ গাবঃ। অ- 
৷ কৃতশৃদ্রাগর্ভবধঃ | ) অজ্ঞানতোহদ্ধং। | ধেন্বসস্তবাৎ। | পণাঃ। শেখ 'ডা০ 

| ২০510755458 ৯২ ধেনবঃ। কার্ষাপণাঃ। | 



হোইহিহ। 

প্রারশ্চি . ২৬৮৩ .. প্রারাদ্চি 

| অখোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি। [ তদশর্তৌ | তদশক্ে। “দুকিণা। 
ধেনুদানং | | চুরাদানং। 

ক্ষভরিয়কর্তৃকভ্ঞান- | চতুধিংশতিবাঁষিক- | ৩৬০ ধেনবঃ। | ১০৮০ কার্ধা: | ২০১ শাবঃ1 

 কৃতক্রাহীগর্ভবধঃ] | ভ্রতৎ 1 অজ্ঞানতো- পণাঃ। অশত্ে ২০০ | 
হর্দহ | * | কার্ধাপণাঃ | 

কষত্রিয়কর্তৃকোন- | ত্রৈবাধিকব্রতং । | ৪৫ ধেনবঃ। 1 ১৩৫ কার্ধাপ- | ২৫ গাবঃ| 
কৃতক্ষতিয়াগর্তববঃ | অভ্ঞানতোহর্ধং ণাঃ। অশন্ভো ২৫ | 

/ কার্ধাপণাঃ। 
ক্ষভ্রিয়কর্তৃকজ্ঞান- | সার্দবাঁধিকত্রতৎ। | সার্ঘদ্বাবিংশ- | ৬৭7৭ কার্ষা-| ১৩ গাবঃ) । 
কৃতবৈশ্যাগর্ডভবধঃ। | অজ্ঞানতোহর্ধং | | তিধেন্বসস্তবাৎ| পণাঃ। অশভ্তো৷১২।০ 

২৩ ধেনবঃ। কার্ধাপণাঃ । | 

কত্রিয়কর্তৃকড্বাম- | নবমাসিকত্রতৎ॥ ] সপাদৈকাদশ- | ৩৩৭০ কার্ষা- | ৭ গাবঃ | অ.. 
কৃতশৃত্রোগর্ভতবধঃ | | অজ্ঞানতোহর্ধং | ] ধেহ্বসম্তবাৎ | পণাঃ। শর্ত ৬1০ 

১২ ধেনবঃ। কার্ষাপণাঃ। 
বৈশ্যকর্তৃকজ্ানক্ক" | যট্ত্রিংশদ্বামিকব্র- 1 ৫৪০ ধেনব:1 | ১৬২৭ কার্বা- | ৩০০ গাবঃ। 
ততাছণীগর্ভবধঃ 1 | তং। অজ্ঞানতো- পণাঃ। অশে ৩০০ 

হর্হ | কার্ধাপণাং | 

বৈশ্যকর্তৃকজ্ঞানক্ক | বাড়াধিকত্রতং ৯০ ধেন্ব১। | ২৭০ কার্ধা- | ৫* গাঁবঃ। 
তক্ষজিয়াগর্ভবধঃ | | অজ্ঞানতোহদ্ধং । পণা:। অশর্তো। ৫০ 

কার্যাপণাহ। 

বৈশ্যকর্তৃকচ্ঞানক- | সার্ধবাধিকত্রহহ | | সাদ্ধ্াবিংশ- | ৬৭%০ কার্ধা- | ১৩. গাবঃ । 
তবৈশরাগর্ভবধঃ। 1 অজ্ানতোহিগ্ঘৎ | | তিধেম্মন্তবাখ | পণাঃ। শকেন ১২০ 

1]. ২৩ ধেনবঃ। কার্বাপণাত। 

বৈশ্যকর্তৃকজ্ঞানস নবমাসিকত্রহহ ॥ ; সপাদৈকাদশ- | ৩৩৮০ কার্ধা] ৭ গাকি। অং 

তশৃদ্রাগর্তবধঃ। | অজ্ঞানতোহর্ঘং | | ধেহ্ুমন্তবা | পণাঃ। শো ডাৎ 
- ১২ ধেন্বঃ কার্ধাপণাহ। 

শৃদ্রকর্তৃকজ্ঞানল্ত- | অস্টহারিংশদ্ধারি-| ৭২০ ধেনবঃ] | ২১৬০ কারা | ৪০৮ গাব 
ত্রা্গমগর্তবধঃ 1] কত্াতহ ॥ আঅজ্ভনৈ- পণাঃ! অশক্ডে] ৪ ০৬ 

কাহাপধাঃ। 



ঘাতহ 1 বুখেতি- 

গ্রারশ্চি ২৬৮৪ প্রারন্চি 

 অথোপপাতকামি। ; এপরাশ্চিভানি। | তদশভো | তদশভৌ | দক্ষিণা। 
্ ধেনুদানং | | চূর্ণীদানং | 

। শৃ্রকর্তৃকজ্ঞীনকৃত- নববাধিকব্রতৎ ॥ *১৩৫ ধেনবঃ। ) ৪০৫ কার্ধা- | ৭৫ গাবঃ | 

| কভতিয়াগর্তবধঃ। | অজ্ঞানতোহদ্ধং | [ পণাঃ। অশতে। ৭৫ 

ৃ্ | ক ও কার্ধাপণাঃ | 
শূদ্রকর্তৃকজ্ঞানকৃত- | ব্রৈবাধিকব্রতং 1 | ৪৫ ধেনবঃ। | ১৩৫ কার্ষা- |] ২৫ গাবঃ | 

| বৈশ্যাগর্ভবধহ।  ) অজ্ঞানতোহর্ং | পণাঃ। অশভো। ২৫. 
| কার্ধাপণাঃ | | 

শৃদ্রকর্তৃকভ্ঞানকৃত- | নবমানিকত্রতৎ | | সপাঁদৈকাদশ- | ৩৩%০ কার্া- | ৭ গাঁবঃ। 

শুদ্রোগর্ভবধঃ | অজ্ঞানতোহগ্ৎ |  ধেন্বসম্তবাৎ | পণাঃ| শো ৬ৎ 
] ত্রাহ্গণ্যাদিগর্ডে পুং-] ১২ ধেনবঃ। কার্ধাপণাঃ। 

ভ্বেন জ্ঞাঁতে বিশে- 

বেণীজ্ঞাতে চো 

ক্র প্রায়স্চিত্তৎ | 

ত্ীত্বেন জ্ঞাতে স- 
রবত্রার্ধং প্রায়স্চি- 

ভৎ জ্ৰেরং | সর্বত্র 

স্ত্রীবালবৃদ্ধানামদ্ধহা 

প্রযৌজকাদীনাং 4. 

পাদপাদহানিঃ। এ 

যদ্যপি গজাশ্বাদি- 

বধঃ সন্কবীকরণপা- 

পমিদহ তথাপি হিৎ- রর 

সাপাজাত্যাছুপপা- 
তকণ্পরকরণে তহৎ- 

, প্ীয়ম্চিত্ভং নিক- 

পাতে । 

স্বথ! সামাহ্যপশু- | প্রাজাপত্যহৎ | ১ ধেলুই। | ও কার্ধাপণাঃ1 ] বথাশক্তি। 



ৃ গ্াযশ্চি ২৬৮৫ 1: - প্রারশ্চি 
| অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভ্তানি। | তদশক্রে! | “তদশকে) দক্ষিণা 

ধেনুদানং। | ভুরবীদানং। 

| গ্রহণাৎ যাগাদ্যর্থে দিও 
| পরায়শ্চিতাদ্যভাব:। 
রাজসম্বদধ্যু তমগজ- | পঞ্চনীলবৃষদানং। ৪ ২৫ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 

গাঃ। 

৮ ধেনবঃ | | ২২1০ কার্ধা | বথাশক্তি। 
বার্ধবপ্তবধেহ্ব | পণাঃ। 

সম্ভবাৎ। 

বধঃ। 

অত্যন্তোনভনবাজি- | চাল্দ্ায়ণহ। 

রানভবধঃ। 

অশ্ববধঃ | বাসোধুগদানং। এ- 5 ০ যথাশক্তি। 

তচ্চ জঞানতঃ | অ- 

জান্তন্তদদ্ধং | 
স্বগমহিববরাহকুঞ্ধ ; অহোরাতোপবাসাঁ- 5 উপবাসাসান- | যথাশক্তি। 
রখগুতরদুখক্ষবা- [ভ্তে ঘৃতঘটদানং | েঁ। অব্ট পঁ 
নরসিংহব্যাত্রপৃনভ- | এতচ্চাজ্ঞানতঃ ম- ণাঃ! 

চমররগ্রুকাদীনাৎ | ক্ধধবিষয়ং। জ্ঞা- 
বধঃ। ঢু নতো। দৈগুণ্যং। 

অজগাব্যাদিবধঃ1 | ভ্রিরাত্রোপবাসঃ | ০ ১৪০ কার্ধাপ- | হিরণ্যৎ বন্তরৎ 
এতদজ্যানতো হত ণঃ! ব]। 
স্তধার্শিকব্রাহ্গণক- 

ভূঁকসরদ্ধধে বেদি- 
তব্যৎ। 

শক্তন্ত একহায়ন' চু ব্ববহুল্যৎ ৫ | বথাশজি। 
যদানহ কার্যাপণাঃ। 
অশক্তল্ত ধেছুদা- ১ ধেনুঃ! ৩কার্বাপণা। | হদাশকি। 
নখ তদশজেপ্রা- - 
জাপভাতহহ) 

লালে মাম হাঁ 

বকগানহ। 

২ ধেনুঃ ৬কার্ধাপণাহ] | যখাশকি। 



গ্রারশ্চি ২৬৮৬ 

অথোপপাতকানি ৷ প্রায়শ্চিভানি। 

মার্জারগোধানরুল- 

ম্ুকশ্বপতন্রিমুষি- 

কপর্পবধঃ। পতত্রী 
গৃহপক্ষী। 

অথ মামান্যপক্ষিব- 

ধহ। 

অত্যন্তাভ্যাসে কৃ- 

চ্ছাতিকৃচ্ছৎ । 

ত্রাহং ক্ষীরপানং | 

পাদিককৃচ্ছুৎ বা । 

এতৎ সকুদজ্ঞানবি- 
বয়ং। 

জ্ঞানতোইভ্যাসে দ্বা- 

দশরাত্রৎ কুচ্ছুৎ । 

স্ীশৃদ্রবলরদ্ধানা- 
মর্ধহ ॥ 

কৃষ্ঃসর্পবধে তীক্ষা- 

গ্রলৌহকীলিকাদা- 
নমাদে) কর্তব্যৎ ! 
সর্পজাতীয়ষণ্ুবধে 

পলালভারঃ সীনক" 

মাষশ্চ দীতব্যঃ ) 

এতজ্জ্ ত১। এ 

তদশজে। ব্রতাদি- 

কং কর্তব্য | 

নক্তত্রতৎ | ছির- 

ভ্িপরিনিতনৌপ্য- 
দালং ব) 

কাসভোহত্যন্তান্যা 

বে শুত্রহত্যাত্রহহ 

হরুশোবধভতহ খা) 

তদশক্জে। 

ধেনুদানং। 

৪ ধেনব5। 

যৎকিঞ্চিদরধি- 

কমপাদধেহ্ব- 

সম্তবাৎ ২ 

ধেনু। 

তদশজো 

চুরীদানৎ। 

১কার্যাপণঃ! 

৪ কার্ধাপণাঃ। 

৮১৩17 পা 

শো) 1 নত 

ভ্রতঙ্তোপবাং 

সতৃত্ীয়ভাগত 

শও৬ কার্বাপ- 

প্রান্ত 

দক্ষিণা! 

১২ কার্ধাপ | বথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

য্থাশক্তি। 

যরথাশক্তি । 

৭ গ্রবিঃ। আআ 

শেন ৩1? 
প্র কারাপণাঃ। 

চা 



২৬৮৭ প্রায়শ্চি 

অথ বিশেষপক্ষিব- 

ধঃ। বকবলাকাহং- 

বদারসকার গুবচত্ত- 
বাককুররগৃঞ্রশ্যেন- 

| খণ্পরীটটিটিভোলুক- 
| শুকশারিকাঁতিতিরি 
| ময়ূরকাককলবিষ্ক- 
£ কালগ্রকমদৃ্ডকপৌ- 
তপারাবতাদীনাং 

ব্ধঃ। 

কোকিলনুককপো- 
তকপিগুলতুুটটি- 

ডিভখকহিহিখতরাটা, 
লাহ পুরাহ্ভারপরি' 

্রীশৃদ্রব্লবৃ্ানা- 
মর্ধহ। 

অহোরাত্রোপবাঁসহ 

সর্ববীজদানঞ্চ। এ+ 

তদজ্ঞানবিষয়ং । 

পবানঃ । শক্তন্তা 

গোদানহ। তত্রায়ং 

বিশেষঃ | শুকবধে 

দ্বিহাযনগবদ!নং ! 

ক্ৌঞচবধে ত্রিহায়- 
খগবদানং। কৌঞচ- 
শুকভাসময়ূরশ্ঠেন- 

গৃপ্রবধে বৎমতরী- 
২ | অত্র বুধ 

দানবসতরীপানয়ো- 

বাবস্থা শৃক্তাশক 

বিষগ্িকা 1 এতদৃ- 

দানাশক্ঞনোহ ভ্রু 

তাদিকহ। 

উৎবউিশৃত্রহত্যাত্র- 
তত 

১৫ ধেনবঃ 1 

উপবাপানুক- বথাশজি 1 

ল্লঃ [0০ প: 

থাঃ। সর্ব 

বীজমূল্যৎ ।০ 

পণাঃ। 

১ত 

পণঃ। 

৪৫ কার্ধাপ- 

পাই 

কার্ধা- যথাশক্তি। 

৯ খাবং। 

] শে ৮১ 
কাফাপণাঃ। 



২৬৮৮ প্রায়স্চি গ্রায়শ্ি ৃঁ 

অখোপপাতিকানি। | শ্রায়শ্চিভানি। তদশক্তো৷ তদশক্তো৷ দক্ষিণ।। 

5511 ধেনুদানং। | চূণীদানহ। 

মৎস্তমণ্তকমকরশি- 1 সপ্ুরাত্রত্রহ্মহত্যা- 5 ১ কার্ধাপণঃ | ] ৮১১৮ প 

গুমারাদিজলচর- | ব্রত! এতদজ্ঞান- ণে। 
ব্ধঃ। তঃ সক্কদধে। রর রি 

অহোরাপ্রোপবা- তু ॥০ পণাঃ উপ-11/৩া* পণাঃ। 
সঃ বথাশক্তিলবণ- বাসানুকক্পঃ। 

দানঞ্চ | এতৎ ১০  কার্যা- 

কামতঃ কৃৎ | অ- পণঃ লবণ 

ভ্যাপাত্যন্তাভ্যাস- মূলাৎ। ২। 

য়োস্ত মলাবহপ্রায়- 
শ্িন্তে দর্শয়িব্য- ॥ 

্ তে। 7 
। 

॥ অথ সাস্থ্যনস্থিপ্রা- 

| ণিবধঃ। 

॥ সহত্রমংখ্যকানাং | আব্বিকং শুদ্রহত্যা-| ১৫ ধেনবঃ। ) 8৫ কার্বাপ- | ৯ গাব অং 
অস্থিমতাৎ ক্ককলা- | ব্রতৎ । অভ্ঞানে ণাঃ। শত ৮/৬% 

 মাদীনাং ভানকৃত- | যাামিকহ । কার্ধাপণাঃ। 

বধ | 

অনন্থণৎ ক্রমিকী- | আবন্দিকহ শৃদ্রহত্যা-| ১৫ ধেনবঃ1 | 8৫ কার্দাপ | ৯ গাবঃ। অ 

উপভ্বভ্রমরদহশ- | ্রতৎ | ণাঃ। শক ৮/৬৪ 
মশকমক্ষিকাদীনাহ | অজ্ঞানে যাাগি- কার্বাপণ1ঃ 1 

শকটপৃরিতমিতা- | কহ! 

নাং জান তবধঃ ॥ 
অস্থিমতাং পরতে" | পণদালহ। ৯ রর যহকিপিতৎ | 

কিছ বধহ। 

অনন্থাহ প্রত্যেকহ | প্রাণায়ানঃ। পণ 5 নট তথা! 

বধ! ছানহ বা। 



আরশি ২৬৮৯. প্রায়শ্চি 

| অথোপপাতিকানি। ] প্রায়শ্চিভানি । তদশভেো। | তদশক্তে। দক্ষিণ 
ধেলুদানং | | চূণীদানং। 

 অন্নশভাদি গুড়দি- দিনমেকংস্বৃতমাত্র- ০ 1০ পণাঃ। | যথাশক্তি। 

' সর্ববরসফলপুষ্পজা- ) ভোজনং । -* 

' তপ্রাণিবধং । এতদ্ভ্রানে। জানে 

| তদ্দৈগুণ্যং । | 
অভ্যাসে তণ্ুকৃচ্ছুণ। | ৪ ধেনবঃ। | ১১1৭ কার্ধা- | যথাশক্তি। 7 

পথাঃা 

অত্যন্তাভ্যাসে কৃ- | ৬ ধেনবঃ1 | ১৮ কার্ধাপ- | যখাশক্তি ॥ 

চ্ছাতিকৃচ্ছুং । গাঃ। 

॥ ফলবদ্ৃক্ষলতাগুল্স- | পাজাপত্যং ৷ ১ ধেনুঃ 1 ..] ৩কার্ধাপণাঃ। ] বথাশক্তি। 

| চ্ছেদনং | | 
' অফলবতাঁমেতেষাং | অস্টাহসাধ্যবৃদধকৃ- ্ ২কার্ঝপণো। | যথাশক্তি ! 
ছেদনং। চ্ভুং। 
অত্যন্তোতকৃউফল-| চান্দরায়ণৎ। ৮ ধেনবঃ1 1 ২২০ কার্ষা-] যথীশক্তি 
“বদ্রৃক্ষচ্ছেদনং । পণাঃ । 

অভ্য।মাদত্যন্তোৎ" | আব্দিকত্রতং | ১৫ ধেনবঃ| | ৪৫ কার্ধাপ- | ৯ গাবঃ | 
কুউফলবছ্ ক্ষচ্ছেদ- ণাঃ। , অশক্তে ] 

নং! ৮/৬% কারা, 
পণাঃ। 

চৈত্যবৃক্ষশুশোননী- | পূর্বেহীক্বৃক্ষচ্ছোদন- 
মপুণাস্থানহরোলয়- | প্রায়স্চিতদৈ গুণ্যা- 
জাতনৃক্ষচ্ছেদনং | | দি। সর্বত্র স্্ীশৃদ্র" 

 বিংশতিষংখ্যকৌ- 1 বালবুদ্ধানামর্ব | ঢ 
পজীব্যবৃক্ষচ্ছেদূনত। 

খ্যাতবৃক্ষচ্ছেদনঞ্চ । 
বাপীকুপপারামসেতু- | ব্রাহ্মণেভ্যো নিখে- 

বভাতড়াগবপ্রদেব- | দ্য চতআ্র আহুতী- া 
তীয়তনভেদনং । | হুয়া ॥ ইং ৃ 

১৬৪ 



প্রায়শ্চি ২৬৯০ প্রারশ্চি 

অখোপপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি। দক্ষিণ] তদশত্তো 
চূ্দাদানং। 

তদশো৷ 

ধেনুদানহ। 

' দেবতায়া উত্কৃষট- 

প্রতিমাহেদনচ্ছেদ- 

নদৃহনহরণানি॥ 

দেবতীয়। 'অপকৃি- 

প্রতিমাহ্েছনচ্ছেদ- 

নদহনহরণানি। 

বিষুুরিতি প্রথমা 

মানস্তোকে ইতি 

দ্বিতীয়াৎ বিষ্ঠোঃ 

কন্মাণীতি তৃতীয়াং 

পাদোহস্যান্ত্যাসিতি 

চতুর্থীং যাং দেবতা - 
মুৎসাদয়তি তন্কৈ 

দেবতায়ৈ। ত্রাঙ্গ- 
পান ভোজয়েৎ | এ- 

তৎ সকদলোপঘা 

তবিষয়ং । অভ্যাসে 

মহোপঘাতেচ প্রা 

জাপত্যং | দণ্ডশ্চ। 

যথা । সন্কদলো।প- 

ঘাতে প্রথমস্াহসঃ 

২৫০ পণাঃ । অভ্যা- 

নে মহোপঘাতে উ- 

ভ্বনসাহমঃ | ১০০০ 

পণাঃ। 

চাজ্ছ্ায়ণহ। বপ্যাঁ 

দিভেদনোক্তচতত্র 

আছ্তয়ঃ॥ 

উন্তনসাহসো দণ্ু- 

শ্ডা ১০০০ পণাঃ। 

প্রাজাপত্যহ | 

পৃর্বোজচহ্রাহতা 
দিদনহ 1 প্রথম 

২২০ কার্ধা- | বর্াশর্জি | 

৮ | পণাঃ 1 

সাঞ্ধনপ্তবেহ্ 

মন্তবাৎ 

ধেনবুঃ1 

৯ বেস 1 ও কার্যাপণাহ! 



২৬৯১  প্রায়স্চি 

অথোপপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি.। তদশৃত্তো৷ 

ধেনুদাঁনং 

তদশত্তো৷ 
চ্রীদানহ। 

দক্ষিণ 

অথাভিচারঃ ॥ স 

তু পরহিংসার্থ, 
জপহৌমাদিকর্ম্ম। 

ভ্রাত্যযাজনৎ ৷ 

মুল্যেন স্ৃতশ্য দহন- 

বহনাদিকৎ | 

অথাভক্ষ্যভক্ষণহ ॥ 

অভঙ্গ্যৎ ষড়িধং। 
জাতিছুষ্টং ১ ক্রি- 
যাদুষ্টং ২ কালা" 
অয়বিদূষিত ৩ 

মহদর্গাশয়দুষ্টৎ ৪ 
সহৃলেখৎ ৫ স্বভা- 

খতো ছুউৎ৬। জা- 
তিদুষ্টৎ লশুনগৃঞ্ন- 
| পলাগুচ্ছত্রাকশ্বেত- 

বার্ভাকীলালিকাঁব- 

ভুলাকারা লাবুরূ- 
| পথ ৯ ক্রিয়াভুষ্ট 

পতিত্লংস্পৃষ্ং ২ 

কাঁলছুউৎ হত্তনহ 
চিরনংস্থিতঞ্চ ৩ 

সাহসে! দণশুশ্চ | 

২৫০ পণাঁঃ |? 

অতিকুচ্ছুং। এতৎ 
সকুদাচরণে 1, অ- 

ভ্যাসে গ্রাযশ্চিস্তা- 

বৃত্ভিঃ | ইতি হিং 
সাপ্রায়শ্চিতং | 

প্রাজাপতাযহ। 

সান্তপনহং। 

চাঁন্দ্রায়ণং। এতদ্: 

গুরুতরবিষয়ং | 
বিশেষানির্দেশে 

জ্রেয়ং। 

৩ ধেনবঃ। 

১ ধেনুই। 
২ ধেনু। 

সার্দসপ্তধেন্ব- 

সন্তবাৎ 

ধেনবঃ। 

৮ 

৯ কার্াপণাঃ। 

ওকার্ধাপণাঃ। 

যথাশক্তি। 

'যখাশক্তি। 
৬ কার্ষাপণাঃ। |.যথাশক্তি। 

২খা০ কার্ধা- 

পণাঃ। 

যথাশক্তি। 

৮২৩৯
১ 



প্রারশ্টি প্রায়শ্চি ২৬৯২ 

( অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিতানি। তদশভো তদশভেন দক্ষিণ। 
ধেনুদানং 1 | চর্ণীদানৎ। 

সর্গছুষ্টং সুরাল- 
শুনপেযুষা[দিযুক্তৎ ৪ 

সহল্লেখং বিচিকিৎ- 

সিতান্সহ ৫ স্বভাব- 

দুষ্টং পুরীযাদদি ৬1 
অপরঞ্চ। সংঘাতা- 

| সই। শুদ্রোপনীতা- 
( ং। পতিভোিনী- 1. 
তাহ । শৃদ্রেবেশ্ম- 

স্থমেঞ্চ। 

| শৃতরন্ত পৰ্কায়ভক্ষ- | ত্রান্গণন্ত ত্র্যহোপ- | ১ ধেনুঃ | 1 ১৫০ কার্যা- | যথাশজি। 
হ। বানঃ॥ এতদজ্ঞা- ) অর্ধধেস্বমন্ত- ] পণঃ। 

নতঃ। বাৎ। 

জানত: প্রাজাপ | ১ ধেনুঃ। | ৩কার্ধাপণাঃ॥ | যথাশক্তি। 
ত্যং। আপদি ভ- 

ক্ষণে মনন্তাপই ভ্রু 
পদাং শতজপেো? 

এশা বা। ক্ষভ্রিয়াদীনাং 

পাদপাঁদহানিঃ 1 
অভ্যানাৎ শুড্ন্য ] ত্রাঙ্গণন্ত মাসবাব- | ২ বেনু? ৬ কার্ধাপণায | যখাশজি । 
পক্ণাহভক্ষণহ | কপানহ। 

ক্ষজিযাদীনাং পাদ 
পাদহানিহ॥ 

শৃত্রন্থানাহভক্ষণৃৎ। | উ্তপ্রায়শ্চিনতহুরী- * 

য়ভাগঃ । আপছি 

ভক্ষণে শ্রায়শ্ডিভা, 

ভাঁবঃ 1 



প্রায়ন্চি ২৬৯৩ গ্রারশ্চি 

| অখোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিত্ানি। তদৃশৃক্তে। | তদশত্তে দক্ষিণ । 

-ধেনুদানং | | চুরীদানং। 

| অথরজকশৈনুষবে- | চান্দ্রায়ণং। এত 1৮ ধেনবঃ 1 | ২২০ কার্ধা- | বথাশক্তি। 

ণুচর্্োপজীবিকৈব- ; জ্ঞানাভ্যামবিষয়ং | ] সার্দসপ্তধেন্ব- | পণাঃ॥ 
ভীদ্যন্ত্যজামনভক্ষণথ | অজ্ঞানে তৃদ্দং 1) সম্ভবাৎ | 

জ্ঞানতোহউধাভ্যা- | ৩০ ধেনবঃ। 1 ৯০ কার্যাপ- | ১৭ গাঁবঃ। 

সে কৃচ্ছাব্দব্রতহ | শাঃ। অশজে। 

*১৬1%১৬৭% 

কার্যাপণাঃ। 
অজ্ঞানতোইউধা- | ১৫ ধেনবঃ। | ৪৫ কার্ধাপ* 1১৯ গাবঃ। 
ভ্যানে এতদর্ধং ৷ ণাঃ। . « অশতে। 

এততু ত্রাহ্মণবিষ- ৮1/৮1 

য়ং। ক্ষজিয়াদীনাং কার্ষযাপণাঃ | 
পাদপাদহানিঃ | 

সরুদজ্ঞানকৃতান্ত্য- | ত্রাহ্ষণন্ত চান্দ্রায়- | ৮ ধেনবঃ। | ২২।০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

জোত্হফাশনং | | ণহ। পণাঃ। 
ক্ষতিয়ন্ত তগুক- | ৪ ধেনবঃ1 | ১২ কার্যাপ- | যথাশক্তি । 

চ্ছৎ। ণাঃ। 

বৈশ্যস্ত তগুরুচ্ছা- | ২ ধেনু। ৬ কার্যাপণাঠ। যথাশৃক্তি। 
দ্ধহ | 5 ঁ 

শৃদ্রন্ত তপ্ডকুচ্ছুপা- | ১ ধেনুঃ 1] ওকার্বাপণাঃ। | যথাশক্তি। 
দহ । 

জানত এতদদ্দৈগু- 

ণ্যহঃ 
১৭ গাব | 

অশত্তে 
১৬1১৬ 

কার্ধাপণাঃ। 

যথাশক্তি। 

কাপালিকামভক্ষণৎ।] জানা কুচ্্াং | | ৩০ ধেনবঃ। | ৯০কার্কাপণাঃ। 

অক্ঞানাঁৎ চাল্দরায়ণ- | ১৫ ধেনবঃ | 1৪৫কার্বাপণায 

শ্ ১৬৫ 



পাদহানিহ ! 

২৩৯৪ প্রায়ম্চি , 

দক্ষিণা । | অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি। | তদশতে। |] তদশক্জো 
ধেনুদানং। | চুর্ণীদানৎ। 

| দ্বয়ং।এতদক্টধাভ্যন্ত- 

বিষয়ং। এতৎ সর্ববং 

ত্রাঙ্গণস্ত | ক্ষত্রিয়া- 

দে) পাঁদপাদহানিঃ। 
চাগডালশ্বপচক্ষতৃসূ- | ত্রাক্গণস্ত কামতঃ | ৮ধেনবঃ। | ২২॥০ কার্যা- | বথাশক্তি। 
ভবৈদেহকমাগধা- | সকদ্ভোজনে চা প্ণাই। | 
য়োগবানামন্ত্যাবস!- | জ্দ্রায়ণংৎ। 

য়িনামন্ভক্ষণহ। ' | অজ্ঞানতস্তপুকৃচ্ছং। | ৪ ধেনবঃ। | ১২ কার্ধা- যথাশভি। 

পণাঃ। 

বলাস্ভোজমে পরা- | ৫ ধেনবঃ। | ১৫ কার্ষা- ] যথাশক্তি।, 
কঃ। পণাঃ। 
অজ্ঞাঁনতোহটচত্বা- | ১৮০ ধেনবঃ। | ৫৪০ কার্যা- | ১০০ গাবঃ। 
রিংশদারভোজনে পণাঃ। অশভ ১০০ 

দ্বাদশবাধিকব্রতং। কার্যাপণাঃ। 
জ্ঞানতশ্চতুবিংশতি- 
বারভোজনে এত- 

দেব । 
জ্ঞানতোহস্টচত্বারিং-| ৩৬০ ধেনবঃ। ] ১০৮০ কার্ধা- | ২০০ গাবঃ। 
শদ্বারভোকনে চ- পণাঃ। অশক্তোৌ২** 
ভূর্বিবংশতিবাধিক- কার্ধাপণাঃ | 

ব্রত্তৎ অব্যবহার্ধ্য- 

তাচ। 

সকুদ্জ্ঞানত আমা- 5 ১৪০ কার্ধা যথাশক্তি। 

শ্নভোজনে ভ্রিরাত্রো- পণহ। + 
এ পবাসঃ 1 সর্বত্র 

ক্ষজ্রিয়াদীলাহ পাদ- ] 



প্রা়শ্চি ২৬৯৫ প্রায়শ্চ 

ণ অথোপপতিকানি।] প্রায়শ্চিতানি। তদশক্ে তদশত্ডো৷ দক্ষিণা । 

| ধেলুদানং। | চুর্মীদানং । 

ক আপছি  পকান্ ] ২ ধেনু। ৬কার্যাপণাঃ। ] যথাশভি। 
ভোজনে ক্ষভ্রিযস্য 

সান্তপনহ। 

বৈশ্য বড়াত্রং॥ | ১ধেনুঃ।  ) ৩কার্ধাপণাঃ। | যথাশক্তি। 
শৃদ্রন্ত ত্রিরাত্রং | তু ১০ কার্ধা- । যথাশক্তি। 

পণঃ।, 
চীঁগুলপতিতাদীনা-; দ্বিজস্ত পরাকঃ1. | ৫ ধেনবঃ। ১৫ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

হস্থষ্টান্নভক্ষণহ | পণাঃ। 
শৃদ্রন্ত কৃচ্ছৎ । ১ ধেনুঃ। ৩কার্ধাপণাঃ। | ধথাশক্তি। 

এতৎ সকৃদজ্ঞাঁন- 

বিষয়ং * ভ্ঞানতে! 

দ্ৈগুণ্যাদিকং । 
( অথ সামান্তাভো- ত্র্যহোপবাসঃ। 5 ১॥০ কার্ষা- | বথাশক্তি। 

জ্যান্নভোঁজনৎ। অ- | এতৎসকৃদভ্ঞানবি- পণঃ। 

| ভোভ্যান্নানি যথ। ) | ষয়ং। 

| অনধীতবেদাবন্ধধ- ( জানে প্রাজাপত্যৎ। | ১ ধেনুঃ। 1 ৩কার্যাপণাঃ। | যথাশক্তি । 
| জবার । গ্রামযাজি- ; ক্ষজিয়াদীনাং পাদ- 
ণ হোতভৃকধদ্ানৎস্্ী- | পাদহানিং। 

| ্লীবছতমন্ঞান্গং !ম- | এতেষাঁমভোজ্যানা- 5 1 ১০ কার্ধা- ] যথাশক্তি। 

| ভ্ুদ্ধাভুরাণামন্নৎ। ] মন্যতমানাঁং ভক্ষণে পণঃ। 

| কেশেন কীটেন | পৃর্ববোক্তজ্র্যহোপ- 

বা সহ পকমন্সৎ। | বাসঃ। এষ সক 

| কামতঃ পাদেস্পু্- | দজ্ঞানবিষয়ঃ1 
 মন্নহ। ভ্রণদ্বাদিপ | জানে-প্রাজাপত্যৎ | ১ ধেনুঃ। 1 ৩ কার্যাপণাঃ 1] যথাশজি। 
ণ তিতাবেক্ষিতা্ৎ । | ক্ষত্রিযাদীনাং পাদ- 
 রজন্বলাস্পৃষ্টান্নং । | পাদহানিঃ। 
| পতত্রিণাবলীঢমন্্া 

৮ ৯ 
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অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি। | তদশত্ো। | তদশজে। দক্ষিণা 
ধেনুদানং। | চূর্ণাদানৎ। 

শুন! স্পুষ্টমনৎ $ | এতেষাযভোজ্যানা- ০ ১৫০ কাধী- | যথাশক্তি। 
গ্বাত্থতমন্নতৎ | ঘুং | মন্যতমানাং ভক্ষণে পণঃ। 

টাম্নৎ । ঘোষণয়! | পূর্বেবাক্তন্ত্যহোপ- 
দভমন্নমিত্যর্থঃ | | বাসঃ । এষ অক 

গণ্যা্নৎ | মঠত্রাঙ্গ | দজ্ঞানবিষয়$। 
্ ণনংঘান্নমিতার্থঃ 1 | জ্ঞানে প্রাজাপত্যথ | ১ ধেনুঃ। ৩ কার্ষাপণাহ। | যথাশক্তি। 

গণিকাননৎ | বিদ্ব- | ক্ষতিয়াদীনাং পাদ- 

জ্জুগুপ্িতাগ্িৎ 1] পাদহানিঃ। 

শ্েনানৎ | গীয়- 

নাহ । তক্ষানহ । 

বাদধুষিকান্নং | দী- পু 

ক্ষিতান্নৎ। দীক্ষণী- 
য়যাগানত্তরৎ যজ্ঞ 

স্মাপ্তিপর্্যন্তং তঘ্ 

যাগকর্ভরম মিত্যর্থণ 

কদর্ধ্যস্াম্নৎ।রজ্ছা 

দিনাবদ্ধস্ত।ম্নং। অ- 
য়োনিগড় যুক্তস্যামং 

অভিশস্তম্তামৎ । 

ক্লীবামহ । পুহশ্চ- 

1 ল্যম্ৎ। দাস্তিকাহ। 

! ছচ্মন। ধর্থচারিণো 
 হুমমিতার্থঃ 1 শু 

| অামং। পর্যুষিভা- 

। সং শুদ্োচ্ছি্টা- 
| হ্ং ।॥ চিকিৎসকা- 

আহ ॥ ব্যাধানং 1 
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] অথোপপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি । | তদশত্তো দক্ষিণা। ূ 

চণাঁদানং । 
তদ্শক্তো 
ধেনুদানহ 1 

। 

| জ্ুরান্বহ। উচ্ছিউ- 

' ভোজিনামন্ৎ। উ- 

| গ্রস্যা্নৎ | দারুণ" 

বর্মণ জাতিবি- 
! শেষদ্য বা অন্ন- 
মিত্যর্থঃ | সুতি- 

এ! কোদ্দেশেন পদ্ষ- 
| যং।পর্যাচান্তৎ। 
 আচমনব্যবহিতান্ন 
| নিত্য | এক- 

হকিস্থানন্যানবম- 

 ন্য ঘত্রানে ভূজ্যমা- 
"নে কেনচিদাচমনং 

 ক্রিয়তে তৎ পর্ধযাঁ- 

৷ টান্তমিতি কুলুকভ- 

॥ উঃ ৷ অনঙ্চিতান্নং। 
| অর্্গারম্তাবজ্য়! দ- 
 ভমন্নমিত্যর্থ | বৃখা- 

| ষৎ। দবিবদন্গং। নগ- 
ঃ নারিছি। পতি- 

? তান্নৎ। অবক্ষুতা- 

 মৎ। ক্ষবুমহিতান- 
| দিতার্থ, ॥ 'পিু- 

নাম অনৃতিনাঁ 
[মম | কুটনাক্্যা- 
| দ্যহষিতার্থঃ। যন্র- 

এতেষামভোজ্যানা- 

মন্য তমানাহ ভক্ষণে 

পৃর্বেবোক্তক্ত্যহোপ- 

বাসঃ| এব সকদ- 

জ্ঞানবিষয়ঃ 1 

জ্ঞানে প্রাজাপত্যৎ। 

ক্ষভিয়াদীনাঁৎ পাদ- 

পাদহানিঃ 1 

০ ১৪০ কার্ধাপ- 

ণ্ঃ 

যথাশক্তি। ] 
] 

১ধেনুহ। ওকার্ধাপণাঃ। | বথ।শক্তি । 

১৬৬ 



পা 
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অথোপপাতকানি। | প্রারশ্চিতানি। | তদশক্তো তদশতে? দক্ষিণ 

ধেকুদানং। | ছ্শীদানং । 

ফলবিক্রায়কান্নহৎ । | এতেবামভোজ্যানা- ০ ১৫০ কার্ধাপ- | বথাশজি। 
শৈলুযাস্নৎ। তুমবা- | মন্যতনানাহ ভক্ষণে ণৃঃ। 

৷ মাং | কৃতত্বাহহ | ] পুর্বে ভক্ত্যহোপ- 
কর্মারাঘৎ | নিষা- | বানঃ। এষ অকুদ- 

দায়হ | রঙ্গাবতার- | জ্ঞানবিষয়ই | 

কাঁমহ । স্বর্ণকারী- | জানে প্রাজাপত্যৎ।] ১ ধেছুঃ। | ওকার্ধাপণাঃ। ) ঘথাশক্তি। 
ম্নং | বেণুজীবিনা- | কষত্রিযাদীনীহ পাদ- 

মঙ্গং 1 লৌহবিক্রা- ; পাদহানিঃ। 
মকাম়হ | শ্ববতাম- 

মঘহ। লখেটকাদার্ঘহ ৃ 

খুনঃ পোমকাণা ] 
মমমিভার্ঘঃ। শো ॥ 
খিকবৃবিছ্িজহ ॥ 

চেলনিপেঁদকম্যত 

মং বহুধারকহ্াট 

মনিতার্হ। বকা 

মহ 1 বুহদিমা 

ব্ারতাহকম্াাদ 

মিতাথ। নুশংসাং 

মহ। টহক্িহোপ 

পরিকাছহ। া 

1 

| শন 

শি ৯ পাশ সশশি পপত শ পিিপশসি পিপিপি ০০, 

তেছ। 
আহত নন 
ভি তহহহ হাল 

হাহ 
৭ সস 
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| অথোপপ্াতকানি। | পাযশ্চিভানি। [ তশতৌ | ভদখভো | দকষিণা। 
ধেলগুদানৎ। | চুরীদানং | 

। অনির্গতাঁশৌচঞ্চ সু- 
তকাম্নমিত্যর্থঃ। অ- 

শৃত্রাদিস্পৃষট মস্ত একোপবামঃ। 

তু্টিকরামঞ্চ ॥৭০॥ 
চাগ্ালাদিপতিত | প্রাজাপত্ঃং । এ- | ১ ধেনুঃ। ৩ কার্যাপণ।ঃ11 যথাশক্তি | 

স্পৃষ্টান্নভক্ষণৎ । অ- | তৎ্সকদজ্ঞানে ভ্রা- 

ভ্রগতিতপদৎ সব্র- | হ্গণবিষয়ং | জাঁনে" 
ধর্দবহিদ্ধতবাঁচি য- | দৈগুণ্যং1 অভ্যাসে 

বনাদিস্রেচ্ছপ্রংউ- | ভূপ্রায়শ্চিতাবৃততিং। 
চিহষটামভোজনপ্রক- কষতরিয়াদীনাং পাদ- 
রণে তথা লিখনাঁৎ | পাঁদহানিঃ | এ- 
অতএব চাগালস্পূ | 'তৎকুণ্যাদিঘত্যাসে 
উাম্নভ্ষণঞ্রতিজা-.| জয়ং । রজকাদি- 

য়াং পতিতপদং | স্পৃন্টামভক্ষণে তু 
পৃথক ঁ লিখিতং | | এতদর্ঘং। 

 পতিতস্পর্শে অরু- | বাজবক্ষো্িচতুর-| ঘপাদধেম্বম- | ৩৪০ কার্ধাপ- ) থাশক্ি | 

তন্নাতব্য ভোজন 1] হংসাধ্যৎ তণগুক্- | ভবা২২ধেনূ। | গাঃ। 
চ্ছহ। 

, অজ্ঞানত এতদর্ং। এ « 
অভ্যাসে প্রীয়শ্চি- শি 
ভাবৃতিং। 

অত্যন্তাত্য!সে চা | সার্ধমগুধেহব- | ২২৫০ কার্ধা- |] যখাশক্ষি ॥ 

আয়ণহ। সম্ভবাহ ৮1 পণ? 

হুজিযাদীনাং পাদ- | ধেনবই। 
পাদহানিং  চাণ্ডাঁ 

লাদিস্পর্শে তত 

হোধিতবাহ - 

তি £* পণাঃ1 হথাশকি। 



প্রাঁরশ্চি ২৭০০ প্রারশ্চি 

অথোগপাতকানি || প্রায়শ্চিত্তানি। তদশতো। তদশক্তো দখ্িণা। 

ধেনুদানং। | চুণীদানং। 

কেশকীটোপহত ূ 
ননস্থ চ ভক্ষণ ॥ 

বৃথাপাকান্ভক্ষণং। | প্রাঁণায়ামত্রয়ৎ স্ব ০ 1০ পণাঃ | 1 বথাশক্ি। 

ত্ভু দেবতাপিত্র- | তমাত্রভোজনঞ্চ 1 

[| তিথিভক্ষণবর্জিত- ] এতদভঞানতঃ। জ্ঞা- রি 
| মহ । নতে। ৈগুণ্যং ঠা পা 0 

| বথাসাংসভক্ষণৎ | । প্রাজাপত্যব্রতং। | ১ ধেনুঃ |] ওকার্ধাপণাঃ 1 | যথাশৃক্তি। 
তনু পিতৃদেবার্চন- | এদ্তরাঙ্গণসয। ক্ষ- 88... ০ " 
] রহিত মাংস । ] ভ্রিয়াদীনাং, পাদ- রা 
| পাদহ!নিঃ। ৮ 

অভ্যাসে গ্রাজাপ- বা 
ত্যাৰ্ভিঃ । এতৎ ১ 
রোগিদৈবপিতৃকর্- মি 
নিমন্ত্রিতিতর বিষয়ৎ। না 

সামান্যাতক্ষ্যমাংস- | সপ্তরাত্রযবাগুপানৎ। ০ ১৪০ কার্ধাপ- | যথাশজ্ভি। 
ভক্ষণহ। এতৎ" সকুদভ্ঞানে ণঃ। ॥ 

জ্বানতো। দৈগুণ্যৎ। পু 

ক্ষজিয়াদীনাৎ পাদ- 

+ প্দ্হানিহ। এতদ- 
ভ্যাসে প্রায়শ্চিভা- 

সুত্তিচ। 

অস্থগোরুপ্জরোষ্রশ- ] ত্রা্ণানাং সকদ- | ১ ধেনুং। ওকার্বাপণাঃ। | অনভুতহি' 
শকাদিপক্ষনখতি- | জানত প্রাজাপ- তরে) শশা 
রিক্পঞ্চনথক্রব্যাদ-] ত্যহ | পুনকপনয়- কো কার্ধা 

পঘ্যবুজুটানাহসাহ; নঞ্চ 1 জানে তু পণাঁঃ। 
সভক্ষণৎ। বিডুরাহ- | দৈগণ্যৎ ॥ অন্যা- 
নবমা২সভাকণ্চ। 1 সে উপনঘ়নসহিত- 
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অখোপপাতকানি। প্রায়শ্চিন্তানি। তদশত্ে তদশত্েন দক্ষিণা 
পু ধেনুদানং। | চুণাঁদানহ। 

ৰ 
ৰ 
| 
] 

প্রায়স্চিভাবৃত্তিঃ 1 

উপনয়নাশক্জে) চা- 
ন্দ্রায়ণৎ তদশক্তো৷ 

ধেন্বউকং প্রীয়- 

হু শ্চিভাত্বকং। ক্ষ 

৮.১. ভিয়াদীনাহ পাদ- 
| 5] পাদহানিঃ। 

| ঘংস্মদৃণ্কাকোল- , বিপ্রস্যাজ্রানতঃ স- ০ ১০ কার্ধাপ- | বথাশক্তি। ] 

। কাকগপ্ররীটমহহ্তাও | কৃষ্ভোজনে “ত্রিরা- | 1 2৮, 1 ণং। 

' দবলাকাশুকশ্যারি- ভ্রোপবানঃ। বান" | ২. ॥ 
| কাচক্রবাকর্নবকো- তো দৈগণ্যং | দি 3 
 ককলরিঙ্ক হরজদুবাল- ভানাভ্যাসে প্রায় নম তি 
সারসদীভ্যুহভা-4 শ্চিত্তাবৃভিঃ ছিল 

(*কোকিলমূ্ুকভূজ কতুজ- | ক্ষত্তিয়াদীনাং পাদ- 
"| গানামন্যতমস্য মাং- পাদহানিঃ। 
| স সভক্ষণং । ০ $ 

মহুস্যভক্ষণৎ 1 বিপ্রস্য কানতন্ত্য- 5 2০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

হোপব্যসঃ £ অ- পণঃ1 ৪ 

'] কামত এতদর্ধং | । 
ক্ষত্রিয়াদীনাং পাদ- 

পাদহানিঃ। 

| পৃষ্ঠবাসগর্ভশব্যা- | কামতঃ সবদূভক্ষণে * ১৫০ কার্ধাপ- ] বথাশক্তি। 
| ভূম্যন্তর্থতপকমাং- ] ভ্রহোপবানঃ | ণঃ। 
| স্ীষপক্ষমাংসসূ- ['অকানত এতদদ্ধং। ০ দৎ পশাঃ। 1 বখাশজি॥ | 
 নাধাংসশুদ্ষমাৎসা-| অভ্যাসে প্রীয়স্চি- ] 

| নামন্যতমস্য ভক্ষ- | তান্ৃভিঃ। 
 ণং। বুন1 ঘাতন- | এতৎ ব্রাক্গণস্য ] 

১৬৭ 



প্রার়শ্চি বিদতিই প্রার়শ্চি 

অথোপপাতকানি। তদশভে) [ প্রায়স্চিভানি । তদশক্ে) , দক্ষিণা 

ধেনুদানহ |. চর্ণীদানং 1 

স্থলী তত্তভবৎ মাং" | কষভতিয়াদীনাৎ পাদ- পু 

হ। পাঁদহানিঃ। 

ষষ্ঠ পঞ্চপর্ধস্ত 1 একাহোপবাসহ | ০ ॥০ পণাঃ। | যথাশক্তি। 
চ স্ট্রীতৈলমাংস- 1 অভ্যাসে প্রায়শ্চি- 

সম্ভোগঃ ক্ষুরকর্ম | তাদৃতিঃ। 
চ। এতদৃত্রাক্ষণস্য ক্ষ 

ভ্রিয়াদীনাং পাদ- 

পাদহামিঃ। তঃ 

রথাপায়সপুপশক্কু | কামতস্ত্যহোপবাসঃ) ০ ১1০  কার্ষা- | যথাশক্তি। 
লীকৃশরসংযাবশিগু অভ্ঞানতত্তদর্ৎ | পণঃ। ১৫ 
লোহিতবুক্ষনির্ধাসা-] এতদ্বণ্ষণস্থ ক্ষভি- 

মেধ্যগ্রভবানাঁৎ ভ- ;য়াদীনাং পাদপাদ- 

ক্ষণং হানিঃ1 / 

একাকিমিস্টানসভক্ষ- | একাহোপবাঁনঃ। ৭ 1০ পণাঃ | | যথাশভি | 

ণহং। অভ্যাসে ছৈগুণ্যা- 

| দি। * 

অন্েহাক্ঞপধ্্যুষিতা" 'অভ্ঞাঁনত একাহো- 5 ০ পণাঃ। যথাশক্তি। 

মনদধিবর্জগুঞ্তক্ষার- | পবাসঃ। 

| লবণভক্ষণং | জ্ঞানতন্্রযহোপবা- 5 ১1০ কার্ধা- ) যথাশ্তি । 

সং পণহ। পু 
অভ্যাসে দ্েগুণ্যা- চ 

দিকং। এ 
 বাগ্ছুষ্টভাবছুষ্টভা- | অভ্যাসে ব্রিরাত্রবা ্ ৮০ পণাঃ। বথাশক্তি। 
বছুষ্টভাজনপকন্দ্র- | বকপাঁনং! & 
ব্যভক্ষণহ 

শৃদ্রভাজনে ভি | অহোরাত্রোপবাসঃ /০ পণাং। | বখাশক্তি। 
 কাঁহস্তেচ ভোজনহ। | পঞ্চগব্যপানগ্ক 1 
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অখোপপাতকানি | | প্রায়শ্চিভানি। | তদশভ্ভো | তদশত্তো৷ দক্ষিণা। | 
.ধেনুদানং। | চুর্ণীদানহ। 

বুস্তীভক্ষণং | ছাদশরাভ্রং পয়ঃ | সপাদধেনুঃ | |) ৩০ কার্ষা- ) যথাশক্তি ) 
পানহ! পণাঃ। 

লশুনপলাুগৃঞ্জনভ-| জ্ঞানতশ্চান্দায়ণৎ। | ৮ ধেনবঃ। | ২২৫৭ কার্যা- | যথাশক্তি 
ক্ষপণৎ । রূপরসাদি- গণাঃ। 

ভিলশিনাদিতুল্যন্দ- | অজ্ঞানাতগ্ুকৃচ্ছৎ। | পাদোনধেনু- | ৯১০ কার্যা- | যুখাশভি । 
ব্যভক্ষণঞ্চ । - চতুক্টয়,। | পণাঃ। 

এ চিরতরাভ্যাসে সং- | ১৫ ধেনবঃ। | 8৫ কার্যা- | যথাশক্তি ! 
₹সরঘাবকপানং পণাঃ। 

" | এতদুভয়ত্র পুনরুপ- 

** » 1 নয়নমপি শুদ্রাণা- | 
মুপনয়নতুল্যচাক্দ্রা- 

য়ণেন সহ্ প্রকৃত- 
্রতন্ত পাঁদত। 

সজাতীয়স্বতসৃতকি- | জ্ানতঃ প্রাজাপত্যৎ।| ১ ধেন্ুঃ॥ ওকার্যাপণঃ। | যথাঁশক্তি। 
নাৎ পক্ান্নভক্ষণৎ। | অজ্ঞান ত্র্যহোপ- ০ ১॥০কার্ধাপণঃ।| যথাশক্তি। 

বাসঃ। অভ্যাসে 

দৈগুণ্যাদিকৎ ॥ 

য়তসুতকিনাৎ ব্রা" | বিপ্রস্থামালে প্রাণা- ন। 
| ক্ষণকষতিয়বৈশ্াশু য়ামঃ ক্ষত্িয়স্যামা- 
1 দ্রাণাগামানম্থ ভ্রা- | মনে শতগায়ভ্রীজপঃ 
| হ্ষণকর্তৃকভক্ষণং ৷ | বৈশ্যদ্যামান্সে পঞ্চ- 

শতগায়স্রীজ্রপঃ শূদ্র; 

স্যামান্নে অউনহত্র-) ্ 
খায়ভ্রীজপগ অভ্য: রি 
সে ছৈগুণ্যাদিকৎ 

| হকিসৃতকিজল- : ত্রা্মণন্ত পঞ্চগব্যৎ |. * ৪০ পণাঃ। | খখাশজি। , 
 পানহ। পাতা উপবাসঃ / 
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অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি ! দক্ষিণা। তদশভ্ো৷ 
ধেনুদানৎ? ণ 

তদশত্তে! 
চুণীদানহ। 

এতৎ সকুদজ্ঞানে 

জ্ঞানে তু দ্বৈগুপ্যং। 
অভ্যানে তবাবৃত্তিঃ। 

তজ্জলম্পর্শে সান- 

, মাত্র | ক্ষত্রিযাদী- $ 

নাং প।দপাদহামিঃ। 

নবশ্রাদ্ধান্নভোজনৎ। | চান্দ্রায়ণং? সার্দমপ্তধেম্ব- ] ২২০ কার্ধা- | যথাণজি। 

নব্শ্রাদ্ধন্ত সা- সম্ভবাৎ ৮ | পণাঃ। 
মীনাৎ চতুর্থপঞ্চম- ধেনবঃ। ০ 
নবমৈকাদশীহক্রি- *. ১৭ 
যমাণং নিরশীনাস্ত মি ॥ 

॥ আদ্যশ্রাদ্ধমাত্রৎ ৷ 
€ ধেনবঃ) | ১৫ কার্ধাপ- ) যথাশক্তি। 

াঃ। 

৩ ধেনবঃ| | ৯কার্যাপণাঃ। | যথাশক্তি। 

প্রথমমাসিকআদ্ধা- | পরাকঃ 

ননভোজনং। 

ত্রিপক্ষে প্রেতশ্রা- | অতিকৃচ্ছুৎ । 

দ্বান্নভোৌজনহ। 

দ্বিমাসাদিষথাসপ- | প্রাজাপত্যৎ | 
ধ্যন্তৎ প্রেত্র।দ্ধা- 

ম্মভেখজনহ। 

যণ্যসাদৃদ্ধনন্ধপধ্য- পাদকৃচ্ছুৎ 1 

১ ধেনুহ। ওকার্যাপণাঃ 1] বথাশক্জি। 

৮ ১কার্বাপণঃ। | যথাশক্তি। 
২ প্রেতআদ্ধাম- 

ভোজনহ। পু কু 

পুনরাব্দিকতরাদ্ধান- | একাহোপবাসঃ। এত [৪৯ পণাঃ। 11 বথাশজি । 
॥ ভোজন অর্থাৎ স- 

ও পিশ্ীকরণান্ভোজ- 

'নহ। এতহ স্মার্ড 

| তং শ্লপাণিমত্তে 

5 তি 
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| অখোপপাতকানি। , প্রাশ্ডিভুনি। তদশক্ে। তদশত্তো দক্ষিণা। 

| ধেনুদানং 7 | চূর্নীদানং । 

তু দ্বিতীয়নাহবৎুস- 

রিকান্নভোজনহ | 

“পত্রাদ্যনস্তরিতহন্ত- | দ্বাহসাধ্যসাম্তপনহৎ 5 ১ কার্ধাপণহ। | বথাশক্তি। 

দত্াঁনাহি একহস্ত- | এত জ্ঞানতঃ | 

দন্তানং শৃড্রাদভা- | অজ্ঞানাদর্ধং। লৌ- 
নাঞ্চ ঘ্বততৈললবণ- | হপাত্রেণ পরিবেশ- 
ব্যপ্নমপানীয়পায়স- | নেহপ্যেতদেৰ প্রা- 
মাক্ষিকফাণিতগো- | য়শ্চিন্তং ভ্েয়ং | 

রমশাকানাৎ ভক্ষ- | এহদ্ত্রান্ণস্তা ॥ 

হ। ক্ষত্রিয়াদীনাহ পাদ* 

পাদহানিই। 

অকৃতাঁপোশানদ্য | অক্টোভরশতগায়- * ঠ 

অকৃতমৌনন্য চ | ভ্রীজপঃ | 
ভোজনহ। এতদ্দিজানামনাপ- 

দ্বিযয়ং। 

অক্কৃতাচমনস্য পা- | অস্টোভরসহত্গা- |] । * 1১ পণাঃ। | যথাশিক্তি। 
নভোদনং। মক্রীজপঃ উপবা- 

সো বাঃ 
অভ্যাসে দ্বিগুণাদি। 

এতৎ কটুকষায়তাঁ 

শ্বুলেক্ষুধ্যতিরিক- | 
ভোজনবিষয়ং ( 

যজ্জোপবীতবহিত- | ম্বানৎ শতগীয়জী- [০ পণাঃ॥ | বথাশক্কতি। 
পু কৃর্তৃকান্ভোদনৎ । জপঃ উপবান্শ্চ 1). 

রেতোমৃত্রপুরীষাঁ | জ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণৎ। | ৮. ধেলবঃ | | ২২৫০ কার্যা- যথাশক্কি। 

| ণামন্যতসম্ত ভক্ষ সাদ্ধসণ্তধেশ্ব 1 পণাঃ 



প্রারশ্চি ২৭০৬ শয়শ্চি 

অথোপপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি। - তদশক্তো 

ধেনুদানহ | 

তদশক্জো 
চ্ীদানং | 

দক্ষিণা । 

বিগরত্রাদিদূিতফ- 
লাদিভক্ষণৎ | 

স্বল্লোউভোজনহ ৷ 

অভ্ঞানতস্তপুকৃচ্ছুৎ। 

বলাংকারে প্রাঙ্গা- 

পত্যং | অর্বত্র দি 
জাতীনাং পুনঃসং- 
স্কারশ্চ । 

সংনর্গমাত্রে কৃচ্ছ 

পাদঃ। 

সন্রিকষ্টে অর্থাৎ 

মহৎসতসর্গে বৃচ্ছ- 

দ্বং | এতৎ রমান্বা- 

দনানুপলভ্তনপচ্ষে 

অভ্তানততহ সরৃদ্ 

বিঘয়ং | জ্ঞানতো 

দ্বৈশুণ্যং | 

রণাদ্যুপলস্তে তু 

গোতমোক্ততগুকৃ- 

চুহ দ্বাদশাহনাধ্যহ। 

অঙ্ঞানত উপলন্তে 

অন্ধহ | 

শ্তিয়াদীনাৎ পাদ- 

পদহানিঃ। 7 

অহোরাত্বোপবাম্য 

পাদেনধেনু- 

চভুন্টয়াসস্ত-- 

বাৎ ৪ ধেনবঃ1 
১ ধেনুঃ। 

পাদে।নধেনু 
চতুন্টয়ং | 

ও 

অভ্যানে যাঁজ্ব- | বপাদধেনুহ | 

ক্ক্যোস্ডচতুবহসাধ্য- 
তুকুচ্ছৎ ? 

১১০ কার্য 

পণাঃ। 

৩ কার্ধাপণাঃ। 

৮০ পণাঃ | 

১1০ কার্যা- 

পণঃ। 

১১০ কার্ষা- 

পণাঃ। 

(০ পণাঃ। 

৩৮০ কার্ধাগ- 

ণাঃ। 

.যথাশক্ভি। 

যথাশক্তি। 

'ঘথাশজ্তি 1 

যথাশক্তি। 

বখাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

টিক 



প্রাশ্চি.. ২৭০৭ ্রয়িশ্চি 
অধোপপাতকানি।' | প্রারস্চিস্তানি। তদশভো। | তদশতৌ। | দুক্ষিণ। 

ধেশুদানহ। | চুরদীদানহ! 

অঙ্গগরিণাং সধু | জানতঃ প্রাজাপ- | ১ বেনুঃ। | ওকার্বাপণাহ। | বখাশজি। 
মাংমভোজনহ। ত্যহ। অজ্ঞানাৎ অং 

দহ । 

বদ্মচারিণামামিয- | ত্রাহং কুশযুলবিপ ৪ ১ কার্যাপণঃ। | যথাশক্তি। 
ভাগুপকামভোজ- | কষক্ষীরপানমাভ্রহ ॥ 

নহ। এভদজ্তঞানতত। 

জানতো দ্ৈগুধাং ? 5 ২ করূরধাগণে৷। | যথাশভি 1 

দেবতীতিথিভূত্যাঁ | অভ্যানে প্রাজাপ- | ১ ধেনুঃ। | ৩কার্যাপণাঃ। | বথাশভ্তি ! 
দিবর্জনভোজনহ। | ত্যহ। 

অন্থা[দিদুবিতাগ- | স্বাবার্কনর্জয়িত্ব যু 5 (০ পণাঃ। | বথাশক্তি । 
ভোজনহ। অস্থিশ- | তমাদ্রাশনহ | 

ব্বোইত্রাভক্ষ্যান্থি- 

মাত্রনচনং [ ! 

মহস্টকণ্টকশদ্বুকশ- ) পঞ্চগব্যযাত্রভক্ষ ০ তথ বথ!শভিি। 
ছাশুক্িকপন্দকভ" | খহ। 

০] 

পুংম্বনসীমন্তোন | জানাল্যাসে চাজ্ছা- ৮ ধেনবঃ 1 ২২৫০ কার্ষা- | বথাশক্কি। 

য়নকর্্ীণিভোজনহ | য়ণহ। পণাং 1 

অভ্ঞানাভাষে ত-1 8 ধেনবঃ। | ১১1০ কাবা] যথাশাঞ্ি। 

দর্ঘহ পণাঃ। 

বইদজ্বানে বিযুঃকজি 5০ পণাঃ। যথাশক্তি। 

কৃঙ্ছগাদং। 

সন্ডছজঞানে দ্বৈ৪- ১৮ কার্ধা | যথাশক্তি। 
খাহ ব্ুচ্ার্ভহ ॥ পণ | 

জাতকর্্ধাদিযংক্কা | অল্ানহোহনপি- + 5 কার্যাপণঃ 1] যখাশজিি। 

রাম ছনত। শানাহ ছাহণাধ্যহ 

মাশ্ডপনহ 1 1 ] 



োচ্ছিষউভোজনহ। | ত্র জলং পীহা 
উপবসেহ 1 

প্রারম্চি ২৭০৮ প্রায়িশ্চ 

অখোপপাতকানি। ] প্রায়শ্চিভানি | তদশভ্তে। -| তদশতোে! দক্ষিণা। | 
ধেনুদানং | ; চূরীদানহ | 

জ্ঞানতো দৈগুণ্যৎ ॥ তু ২কার্ধাপণো। | যথাশক্কি। 

| ভোঁজনকালে গুদ- | অহোরাত্রমুষিত্বা প- 1০ পণ1ঃ। | বথাশক্ি। 

আব । খ্গব্যপাঁনহ। এত 

ও স্কুমিগীর্ণথাসে ।. 
আত্যন্তগ্র/নাঁশনে ্ ১1 কার্ধাপ- | বথাশক্তি। 

ত্রিরাভোপবাসঃ। ণঃ। রঃ 

| ভোজনকালে হৃত- | গ্রামভোজনে এ- টি 1০ পণাঃ। যথাশক্তি। 

। সৃতকাদ্যশোচে ত- 1 কোপবানঃ। 
| দন্নভক্ষণহ। সকলাম্নভোজনে ১৪০ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 

ও ত্রিরাত্রোপবানঃ | ণঃ। ্ 

অভোজনে ন্সান- 
মাত্রৎ। 

তৈলাভ্যাদিস্ানাঁ । স্বাহা। অক্টোত্তর- 5 

হম্থাকৃতক্নানস্য ভো সহশ্রগায়ভ্রীজপঃ | 

জনৎ। অভ্যাসে প্রায়শ্চি- 

ভাবৃভিঃ। 

পরিহিতনীলীবস্ত্ন্ত | অচ্গানতক্ত্রিরাতো- ১1০ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 
ভোজনহ। পবাসঃ। ণ্ঃ। 

ূ জ্ঞানাং দৈগুণ্যং | | ১ ধেনুঃ। ৩কার্ধাপণাঃ। | বথাশক্তি। 
স্বকীযোচ্ছিউভো- | কছ্ছুপাদঃ 1 এতৎ ৎ দ০ পণাঃ। '] যথাশজি। 

অন সন্কাদজ্ঞ/নতঃ । অ- 
ভ্যাসে ছৈগুণ্যাদি- 
কহ ॥ ত্যক্তভাঁজনে 

ভোজলেহইপ্যেবং ॥ 

আ্ষগকর্তৃকত্রাঙ্গ- | মহাব্যাফতিভিরাস- * ০ পণাঃ। 1 যথাশতি। 



* গ্রায়স্দি ২৭০৯ রা র্শ্চি 

[ অথোপপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি। তদশক্ে 

ধেনুদানং। 

তদশভো। 

চ্ণীদানং। 
দক্ষিণা । 

| ত্রা্মণবর্তৃকক্ষত্তি 
য়োচ্ছিউভোজনং। 

্রান্ষণবর্ভৃকবৈশ্টো- 
 চ্ছষ্টভোজনৎ | 

ব্রাক্মণকর্তৃকশৃদ্রো- 
চ্ছিউভগ্ষণং ৷ 

॥ স্ 

বিড়ালকাকযুষিকন- 

কুলশ্বগবাৎ উচ্ছিক্ট- 

ভোজন । 

এতৎ নকুদজ্ঞ।নতঃ। 

জ্ঞানাৎ দ্ৈগুণ্যং | 

সকৃদজ্ঞানে ব্র্যহং 

ব্রাহ্দীরসবিপকক্ষী- 

রপানমাভ্রৎ | 

জ্ঞানে দৈগুণ্যৎ। 

সকদঙ্ঞানে ত্র্যহো- 

পবাসঃ ত্রহ্ষস্থবর্্- 

লাপানঞ্চ। জ্ঞানাৎ 

দৈগুণ্যৎ | 
স্কৃদজ্ঞানে ড় 

রাত্রোপবাস2। 

জ্ঞানাৎ দবৈগুণ্যৎ । 

জ্ঞানাভ্যাসে চাক্দা- 

য়ণহ। 

ক্ষরিয়াদীনাং পাদ- 

পাদহানিঃ। 

এতন্মাতৃপিতৃজযোষ্ঠ- 

ভ্রাতণাসুচ্ছিষটব্যতি- 

রিক্তবিষয়ং তেষাঁ- 
মুচ্ছিউস্ত ভোজ্য- 

ত্বাৎ। 

ত্র্যহোপবামঃ। 

এত সকৃজ্জ্ঞান- 

তহ! 

অজ্ঞানে ভ্রহ্মস্থবর্্- 
লাষপীতোপবানহ। 

৬ 

১ ধেনুহ। 

৮ ধেনবঃ । 

যথাশভি। 

যথাশক্তি। 

১ কার্ধাপণঃ। 

১।০। কার্যাপ- 
ণঃ। 

১০ কার্ধাপ- | যথাশক্তি | 

ণঃ। 

ওকার্যাপণাঃ। | যথ/শক্তি! 

২২॥০ কার্ধা- 

পণাঃ। 
যথাশক্তি | 

১1০ কার্যাপ- | যথাশক্তি। 

ণঃ। 

7০ পণাঃ 1 ঘথাশুজি | 

১৬৭ 



প্রায়শ্চি ২৭১০, প্রার়শ্টি 

অথোপপাতকানি । দক্ষিণা তদশক্তে) 

চুরীদানং | 
তদ্শর্তো ' 

ধেনুদানং। 
প্রায়শ্চিভানি। 

ত্রাহ্মণস্য কুৎ্মিত- 
| পঙ্ক্। ভোজনং | 
| পঙ্ভেঃ কুহদিত- 

ত্স্ত নিন্দিতত্রাঙ্ষ- 

থাঁছ্যুপবেশনেন জ' 

৷ লাদিন! পউ্ভতিভে- 

॥ দমন্তরেণ চ ভব- 

| তি। 

পড্জিযু, একস্যো- 

খানে ভোজনং। 

লহ 

তকুহ্মসূরধ্যাবর্তই ॥ 
অত্যন্তাভ্যাসে অ- 

তিকৃচ্ছুৎ। 

'অহোরাভ্রোপবাসঃ 

আনৎ পঞ্চগব্যপা- 
নঞ্চ | এত জ্ঞান- 

তহ। 

ক্ষজিয়পঙ্ঞে ভো- 

অনে নক্তত্রতং ॥ 

বৈশ্ঠপঙ্ভো। এক- তু 
রাতোপবানঃ। 

শৃত্রপভ্জে। ভরা ৭ 
ত্রোপবানঃ। 

দ্যহনাধ্যনাস্তপনহ ্ 

এতন্বাঙিণস্য | গত 

ভিবাদে পাদপাদ- 

হানিঃ। এতছ্জান- 

তং সহ্হ। 

নতোহর্ধহ । 

গক্ষৎ যাবকপানহা | ১ দেছুঃ। 

৯. কার্যাগ 

ণাঃ। 

০ 1০ পণাঃ। 

৩ ধেনবঃ যথাশক্তি। 

ব্রন্ন্থবর্জল। তু পী- ৰ 

ূ যথাশক্তি। 

1০ পণাং। যথাশক্তি। 

1০ পণাঃ। বথাশত্তি 

১৫০ কার্ষা- | যথশ্জি। 

পণঃ। 

১কার্ধাপণঃ। | যথাশজি। 

বড 

যথাশজি। 

খতছালানতহ ! অং 
স্যানতোইদ্ধহ॥ 
অতরাতহ মাহুকপাত .হথাশুজি। 



 প্রায়শ্চি ২৭১৯ গ্রারশ্চি 

অথ্োপপাতকাঁনি ! পরায়স্চিতানি । | তদশভো। | তদশক্ে৷ 
ধেনুদানহ। | চূশীদানং। 

সুভ্রাদিছুষিতলাদি- 
পানে ভু চতুরহ- 

সাধ্য, তগ্তকৃচ্ছং | 

এতদপি খাঘনুপ- 

লব্ধাবভ্যাসে। 

চালকুপতাোদ- ত্রাহ্গণন্ত বাল্ত- | ২ ধেনু। 
| কপানহ। পনহ। 

ক্ষততিয়স্ প্রাজাপ- | ১ ধেনুঃ॥ 

ত্য 

বৈশ্যঙ্ প্রাজাপ- 5 
ত্যার্ধৎ। 

শৃড্দ্য প্রাজাপত্য- 
পাদঃ। এতৎ সর্ববহ 
জ্ঞানতঃ | অঙ্গানা- 

দেতন্তার্ং। 

আগতকালে তু পু ্ 

বের্বছ্যকুপোধ্য গ- 

*. | কগব্যপানহ। 
*চণ্ডালস্পৃন্টক্ষীরজ” | ত্রিাত্যুপোষ্য প ০ 
লাদিপানহ। খগব্যপানং। এত 

জ্ঞানতঃ। 

অজ্ঞানাং দ্যহসাধ্য- ৭ 
সান্তপনং! 

অন্ত্যজখানিতকূপী-] উপবাসপূর্বকপঞ্চ- 
দিজলপানহ। গব্যপানহ ॥ 

্ঁ এভহজানতহ 

ানাহ নৈগপ্যহ | * 

৬ কার্ধাপণাঁঃ। ] বথাশক্তি | 

ওকার্ধাপণাঃ। | যথাশক্তি 

১০ কাবা | বথাশক্তি। 

পণঃ। 

5০ পণাঃ। যথাশক্তি। 

0০ পণাঃ। যথাশক্তি। 

১৪০ কার্ধা- 

পণঃ। 

যথাশক্তি। 

১ কার্যাপণঃ। |] যথাশক্তি। 

ঘ* পণাঃ। | বখাশক্তি। 

১কার্ধাপগ:1 1 বথাশক্তি। 



গ্রায়ঞ্চি ২৭৯২ প্রায়শ্চি ' ॥ 

তদশজে। | অথোপপাতকানি। | প্রায়স্চিতানি। 
ধেনুদানহ | 

তদশতে 

চ্ণাঁদানহ | 
দক্ষিণা। 

অন্ত্যজভাগুস্থজলা- 

দিপানহ। 

শুদ্দোদকপানহ। 

ভ্রাঙ্গণস্থ দ্যহপাধ্যৎ 

্রহ্ধকুচ্চব্রতৎ | 
এতৎ অজ্ঞানতঃ। 

জ্ঞানতো দৈগুণ্যং। 

শুদ্রেস্ত নৌপ্বানঃ 

পঞ্চগব্যপগান্ম্াত্রত। 

্রহ্মকৃর্ৎ যথা । 
অহোরাত্রোধিতো 

ভূহ্বা! পৌঁ্ণমান্তাং 
বিশেষতঃ | পঞ্চ 

পব্যৎ পিবেৎ প্রাত- 

্রচ্ষবৃচ্চবিধিঃ চি 

তঃ 

পঞ্চগব্যৎ যথা । 

গোশকুৎ দিগুণং 

সৃত্রৎ সর্পিবিদ্যাচ্চ- 

তুর্গণৎ | ক্ষীরমট- 
গুণকেব পঞ্চগব্যে 

তথা দধি॥ অথব!। 

গোমুত্রমাধকাবৃষ্ট।, 
গোময়ন্ত তু যো]. 

,] ডশা কীরস্য দাদশ 
প্রোক্তা দগ্লপ্ত দশ 

কীর্ভিভাঃ ॥ গোঁফ 
ত্রবদৃযৃতস্থেটক্ান্তি 

দর্ধেন কুশোদকহ । 
উপোব্য বিন্বপন্ম" 

৮ 

১কার্ধাপণঃ। 

1০ পণাঃ॥ 

১ কার্বাপণহ। 

য্থাশক্তি। 

৯ 

যথাশক্তি । 

যখাশতি। 



ক্ষীরহ ॥ উষ্টুং 

গ্রায়শ্চি ২৭৯৪, প্রারশ্চি ৃ 

| অথোপপাতকানি। | প্রার়শ্চিত্তানি। | তদশভো। , | তদশতে দক্ষিণা । 
ধেনুদানহ। | চুণীদানহ | 

শবদুষিতজলপানং। । ব্রাঙ্গণন্ত ভ্রিরাত্রো ০ ১1০ কার্ধাগ- | যখাশক্তি! 

॥ এতৎ মানুষেতরাভ- | পবাসত। ণঃ। 

 ক্ষ্যপঞ্চনখশবদুষিভ-] কষভতিয়স্ত দ্যহোপ- রর ১কার্ধাপণঃ) | ষথাশক্তি। 
কুপজলপানপরং | | বাসঃ। 

| বৈশ্যাস্তৈকাহোপবা- ০ ॥০ পণাঃ] | যথাশক্তি। 

সঃ) 

শৃদ্রেস্ত নত্তং ) ৩ 1০ পণাঃ। যথাশজি। 

| সর্ব্বেষাহ ত্রতান্তে 
পঞ্চগব্যপানহ ॥ 

এতহ জ্ঞানতঃ। 

আজ্ঞানতোহর্ং। 

এতদক্লিম্নশবে । 
জ্বানতঃরিল্সে যড়্- ] ১ ধেনুই। ওকার্ধাপগাঃ || যথাশক্তি। 

রাজ্রোপবাঁসঃ ) 

এতশু সর্ববং মানুষ- 

শবেতরপন্নৎ! 

মান্ুষশবে দ্বিগুণহ। 

কামাভ্যাঁমে পরা | ৫ ধেনবঃ । ১৫ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 

কঃ] ণাং। 
অত্যন্তাভ্যাসে চা | ৮ ধেনবহ। ২২1০ কার্ষা | যথাশক্তি। 

আায়ণৎ। পণাঃ। 

অপেয়ক্ষীরপানহ | | জ্ঞানতোহভ্যামে 1১ ধনু ৩ কার্যাপণাঃ। | যখাশক্তি। 
ততঙ্গীরবিকারপা- | পক্ষহযাবকপানহ। 

মঞ্চ | অপেয়ক্ষীরং | অজ্ঞানতোহদ্ধহ | 

যথা । অনির্দশানাহ | ক্ষভিয়াদৌ। পাদ 
গৌমহিষীচ্ছাগীনাৎ। পাদহানিঃ। 



প্রারশ্চি 

অগোপপাতকীনি। 

রজতাহ্বগোভূমিকা 
ম্যানা মকুত হর" 

ণহ। এতহ ত্রাঙ্গ 

ণামদ্বন্ষিবিষয়ং | 

অত্র কগ্তাপদৎং অ- 

ধমকন্যাপরহ ) 

উত্তে্তরদ্ুদ্রপশুহ- 

রণহ। 

ধান্যামধনানাৎ হর" 

ণহ। অন্দং কতা 

ম্নহ। ধনৎ গবাদি । 

চাত্রায়ণহ। 

প্রাজাপত্যহ ॥ 

অভ্যাসে চাল্দ্রায়ণং। 

অব্দকৃচ্ছুং 

এতৎ ত্রাহ্গণকর্তৃক- 

ব্রাহ্গণস্বাঘিকদশবু" 

স্তাধিকধান্যন্ডেয়ে 

ভ্েয়ং। বুন্তপরি- 

মাণৎ যথ।। দশ- 

দ্রোণং ভবে খা- 

রীকুস্তোহপি ডোঁ- 

ণবিংশতিঃ 

দ্বিকালভো'জনোচি- 

তভন্ষ্যভোজ্যানহর- 

পে ত্রিরাত্রং পঞ্চ- 

গব্যপানমাত্রহ | 

ভক্ষ্যৎ মোদকাদি। 

ভোজ্যং শব্জাদি। 

এককালভোৌজনো- 

চিতান্নহরণে এক- 

রাত্রুৎ পঞ্চগব্যমা 

ন্রপানহ | 

২৭১৬ 

৮ ধেনবঃ॥ 

১ ধেনুঃ। 

১৫ ধেনবহ। 

ৃ 

প্রারসচি 

২২৪০ কার্যা 

পণাঃ। 

ও কার্ষপণ।ঃ1 

৪৫ কার্ধাপ- 

ণাং। 

ঠা কার্যাপ- 
ণহ) 

্রায়শ্চিতানি। | তদশজে | তদশভে। দক্ষিণ) 

ধেসুদানং॥ | চূরাদানহ। 

যথাশজি। 

যথাশক্তি। 

যথ/শক্তি | 

যথাশক্তি। 

1০ পণাঃ। যথাশক্তি 



গ্রারশ্চি ২৭১৮ প্রাঁরম্চি 

অথোপপাতকানি। | প্রারশ্চিতভানি। 1] ভদশভো তদশজে৷ দক্ষিণ]! 

| ধেসুদানহ। | চূরীদানং 8. 

দ্রব্যাঁপহারে চ €ে- 

দিতব্যৎ | 

জীবিকাহরণং। যস্তা যহ্য বর্ণস্থ 

বৃস্ভিচ্ছেদঃ তন্তদ্বর্ণ 

বধোত্তৎ প্রায়শ্চি- 

সৎ কর্ভব্যং | 

অল্পব্ত্যপহারে 

চীন্দ্রায়ণৎ। 

অত্র চোতমাধমত্বে 

গ্রযে(জকাদিকং স- 

কদভ্যাসৌ। জ্ঞানা- 
জ্ঞানে চ সংবীক্ষ্য 

বধোক্তপাদার্দাদি- 

ব্যবস্থোহনীয়!। 

দেবদিত্দ্রব্যাপহর- | সম্বৎ্সরমপ্হ্থ ম্জনৎ 
| ণং। অঘমর্ষণাবর্তনঞ্চ)য- 

চ্চাত্র গুরুপ্রায়স্চিভত 

মুন্যত্তরোক্তৎ তদত্য- 

স্তাভ্যাম উত্তমসম্বন্ধা 

দপেক্ষয়াসমৃহ্হৎ।ইতি 

স্তেয়প্রায়শ্চিভৎ ॥ 

॥ অথ অগগ্যাগমনৎ। | সকৃদগমনে ত্রেবা- 
| তত্র সবর্ণান্্র অন্ব- | খিকভ্রতৎ) 

৮ ধেনবঃ। | ২২1০ কার্বা- । বথাশি। 

পণাঃ। 

৪৫ ধেনবঃ | | ১৩৫ কার্ষ | ২৫ গাবঃ| 

পণাঃ। অশজে 

| জনন্ত্রীগমনং। তত্র | দ্বিতীয়ে যাড়ীা্ষিকং 1২৫. কার্য | 
| ্রাহ্গণস্ত আোত্রিয়- 1 ভৃতীয়ে নববার্ধিকৎ পণাঃ। 

 ভা্্যাগমনহ | চতুর্থে সম্পূর্ণৎ ছা |" £ 

দশবার্ষিকং | 



গ্রায়শ্চি ২৭১৯ প্রার্ন্চি 

অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিন্ঞানি। | তদ্শক্কৌ৷ 1 তদশতে? দক্ষিণ! ॥ 
ধেলুদানং। | চূর্ণীদানং। 

অশ্রোত্রিক্নির্তন- | ৩০ ধেনবঃ 1 | ৯০ কার্যা- | ১৭পাবঃ। অশ- 

ভা্যাগমনে দ্বৈবা- পথাঃ। ভে১৬1৮%১৩, 

ধিকত্রতখএতজ্ভ্ঞা- কার্ধাগণাঃ। 

নর নতঃ) অজ্ঞনাদর্দং। 

ক্ষভিয়ন্ত কষতিয়- 1 দৈবাধিকব্রতং । | ৩০ ধেনবঃ। | ৯০ কার্ধাপ- | ৯৭গাবঃঅশ- 

ভার্্যাগমনহ। এতজ্জ্বানতঃ | ণাঃ। ভ্ৌ১৬1৮%১৩ 

অন্রোনাদগ্ধং | কার্ধাপণাঃ। 

অভ্যাসে দ্বৈগুণ্যা- 

দিকং। 

বৈশ্যন্ত বৈশ্বভার্ধ্যা- ) বাধিকব্রতং ৷ ১৫ ধেনবঃ। | ৪৫ কার্বাপ- | ৯ গাঁবঃ | অ- 

গমনহ | এতজ্ছ্বানতহ। শাঃ। শভে) ৮1/৭ 

অভ্ঞানাদর্দৎ ॥ কার্ধাগণাঃ। 

শদ্রন্থ পঞ্চবজঞানু- ] ঝাষিকব্রতং। ১৫ ধেনবঃ। 18৫ কার্ধাপ- | ৯ গাবই। আত 

সটায়িন্তায়রভশুদ্র- এতজ্জানতঃ 1 গাঃ শক ৮৭ 

ভার্ধ্যাগমনৎ | অজ্ঞনাদর্ঘৎ | কার্বাপণ121 

শস্তান্শু্রোগন- | যাগাধিকত্রতং। | ৮ খেনবঃ। ২২০ কার্যা- | ৫ গাবঃ] অশ 

রী এতজ্জ্রানতঃ । 1 পণাঃ | জী ৪%১৩৪ 

অজঞানাদর্ধং 1 কার্যাপণাঃ। 

ত্রাঙ্ণস্ত কষততিয়া- | সার্বাধিকব্রতহ | | ২৩ ধেনবই। 
৬৭৫০ কার্ধা- | ১৩গাবং। হা 

শমনহ £ এত সহৃজ্জান- পণাঃ। শন্ডো ১২৫৪ 

তু ত£। অভ্ঞানাদগ্ং। 
কার্ধাপণঃ। 

্রাহ্ষণন্ত বৈশ্যা- | বাগসিকত্রহং 0 ৮ খেলব । 1 বি কার্ধা ] গাব ॥ অশং 

গমনহ বিশিউশৃত্রী-) এভহ সকৃছ্জ্ঞান" 8 ট্রি 

শহনক্ ॥. ত2। অজ্ঞানাদর্কৎ । কার্ধাগণাহ । 

্রা্হাধমশৃত্া ( সা্নাগিকত্রহহ । | অিধেনু। | হিপ? কার্ধা | ঈপৌযাদশতে 

শ্রমনং খ্াতহ সরুছ্জান শশাঃ। ১কার্বাপণঃ। 

তহ। আন্রানাদ্্ধহ। 



পণাঃ 1 

প্রারশ্চি ২৭২০ প্রায়ন্চি 

অখোপপাঁতকানি |] প্রীয়শ্চিস্তানা। ] তদশভো তদশক্তো দ্দিণা। 
ধেনুদানং | | চুর্ীদানং 

| কষততিয়স্ত বৈশ্ঠ- | নবমাসিকব্রতং | | ১২ খেনবঃ॥ | ৩৩দ০ কার্ধা- | ৭ খাবঃ। অ-. 
] ভীর্য্যাগমনৎ সচ্ছ | এততসকৃভ্জ্ঞানতঃ। পণাঃ। শো ৭ । 
| ভ্রগিসনঞ্চ এ অজ্ঞানীদদ্ধং । কার্যাপণা। 

কষভিয়স্তাধমশুদ্রা- | ত্রিগসিকত্রতং 1) ৪ ধেনবহ। | ১১1০ কার্ধা- | ২ গাঁঝে। ঘ- | 
(গমনথ। এতৎ 'ব্কৃজ্জানতঃ। পণাঃ। শো ২ কা; 

অঙজ্ঞনাদর্দৎ | ধাপণৌ। 
বৈশ্ঠস্ত সচ্ছুদ্রা- | বাধিকত্রতৎ | ১৫ ধেনবঃ | | ৪৫. কার্াপ- | ৯ গাঁবঃ| অ 

গ্রমনহ। এতজ্জ্ঞানতঃ | শা) শক ৮1/৭ 
| অজ্ঞানাদর্দং | কার্ধীপণ।;। 

বৈশ্যস্থাধণশূর্রোগ- ] সার্দচভুর্দাসিকত্র- | ৬ ধেনবঃ। | ৯৬৭৮০ কাঁ- | ৩ গব। অ | 
মনহ। তৎ াপণাঃ। শত্তো। ৩/১ | 

এতজ্জ্ঞানতঃ কার্ধাপগাঃ। 

অভ্ঞানাদর্দং | 
অথ গ্রতিলোমন্ত্রী- | ছাদশবাধিকত্রতং। ) ১৮০ ধেনবঃ1 | ৫৪০ কার্ধা' | ১০০ গাবঃ। 

গমনৎ ॥ তত্র শুদ্র- | জানাৎ, গুর্বনা- পণাঃ। অশল্তো 
| স্তাজ্ঞানতো। ত্রা্ম- | গদনোক্তপ্রকারেণ ১০৩ কার্বা-! 
। শীগ্বননহ | মরণহ | 5 পণাঁঃ। 

বৈকল্িকৎ চতু- | ৩৬০ ধেনবঃ। | ১০৮০ কার্ধা" | ২০৭গাবঃ"। 

বিরবিংশতিবাধিকত্র- পথাঃ। শর্তে ২০০ 

চি ভাজার কার্ধাপণাঃ) | 
ণ্যাপি করণীয়ং। * 

| বৈশ্স্যাজ্ঞানতো | নববাধিকব্রতং 1 | ১৩৫ধেনবঃং1 | ৪০৫ কার্ধা- ] ৭৫ গাবঃ। 
ত্রাদ্ষনগ্ননহ। | জানাদ্দৈগুণ্যং | পণাঃ। অশঙো 

্রানমণ্যাপি এ্রতন্ ৭৫ কার্ধাপ 

হা শাঃ। 
 কষজিযম্যাজানতো | ফাড়াধিকতং। 1 ৯* ধেনবঃ। [২৭০ কার্ধা | ৫০ গাবঃ) 
তআক্ষটগননং। _] জানা 



শ্।ঝশ্চ ২৭২১ প্রার়াম্চ 

* 7 অথেপপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি। | তদশক্কৌ৷ | তদশক্তৌ | দক্ষিণা। 

ৃ রঃ ধেনুদানং॥ | চূরণীদানং। 7 

আন্গপ্যাপি এত 2০. কার 

কাবা 
পণাঃ। 

যদ্যপি শুদ্রন্য ব্রা 

হৃণীগমনহ মহাপা- 

তকতেেনোভ্ৎ তথ! 

' ক্ষজিয়বৈশ্যয়োন্রণ- 
দৃদীগমনমন্ুপাতক- 

ত্বেনতথাপ্য ুলোঁম- 

গমনহ তাবছুপপাত্ত- 

কমেব তৎ্প্রনঙ্গা- 

দ্বর্ণত্বেন প্রতি- 
লোমন্ত্রীগুমনপ্রায়ণ 
শ্চিত্তমপ্যুক্তষতো! 
নম বৈষম্যমিতি। 

শৃদ্রহ্থাজ্ঞানতঃ ক্ষ- | নববাধিকব্রত২। | ৯৩৫ ধেনবঃ। | ৪০৫ কার্ধা- | ৭৫ গাবঃ। 

ভিয়াগমনং | জ্বানাদ্রৈগুণ্যৎ | পণাঃ। অশতো। 

ক্ষত্রিয়ায়া অপ্যে- ৭৫ কার্ধাপ-। 

তৎ! 
ণাঃ। 

বৈশ্যস্তাজ্রানতঃক্ষ- | নবমাদাধিকষাড়াধি- | ১০২ ধেনবঃ। ৩০৩%তকার্ধা-। ৫৭ গাব 1 

ভিয়াগসনং শুদ্র- | কব্রতৎ॥ পণাঃ। অশক। 

স্াজ্বানতোবৈশ্যা- | জ্ঞানাদ্ৈগুণ্যহ 
৫৬1০ কার্ধা-। 

গ্রমনক। ক্ষত্রিয়ায়। বৈশ্যা- পণাঃ। | 

যাশ্চাপ্যেতৎ। 
| 

অথ সম্যোিনবর্ণদ্ি 
তরিপুরুষব্যভিচরিত- 

বধর্ণাসবর্ণক্তীগ্রমনহা 1 
! 

১৭২ 



গ্রাঁয়স্চি ২৭২২ গ্রারশ্চি 

ূ অখোপপাতকানি। | প্রায়স্চিভানি। [ তদশভ্তৌ | তদশতৌ | দক্ষিণা), 
॥ খেনুদানং ॥, | চূণীদানং। 

ৃ তত্র ভ্রাঙ্গণস্থ স- | সকৃদৃগমনে মাসার্দৎ ১ ধেনুই। ৩কার্ধাপণাঃ। বথাশক্তি। 

| মোভমর্বপদ্িত্রিপূ- | গোসুত্রসিদ্ধঘাবক- 
| ক্ুষব্যভিচরিতশৃদ্রো-) পাঁনং । 

[ গমনহ। 

ৃ অভ্যাসে মাসং গো-] ২ ধেনু। ৬কার্ধাপণাঃ। | বথাশক্তি। 
| ঘুত্রসিদ্ধবাবকপানং। 

| ত্রাহ্মণস্ত সমোতভম- | সকৃদৃগমনে সান্তপ- | ২ ধেনৃ। 1 ৬কার্ধাপণাঃ। | বথাশক্তি। 
 বর্ণছিত্রিপুকষব্যভি-[ নং অভ্যানে প্রা- 
( চরিতক্ষতরিয়াগমনথ। | রশ্চিস্তান্তিঃ | 
তথাবিধবৈশ্যাগম - 

॥ নগ্চ। 

অথ চাতুবর্ণযন্বৈবি-] ত্রাঙ্গণন্ত ন্থৈবিণ্য ০ 31০ কার্ধা-। বথাশক্ভি। 
( শীগসনহ | দৈবিদী ] ভ্রাঙ্ষণ্যা গঘনে ত্রি- পণঃ। 
| চতুঃপুরুষগাদিনী। | বাত্রোপবাসঃভ্রাঙ্গ- | 
| সা ছিবিধ!। কেনচি-| ণায় সুগাজিনদান- 

। দনবরুদ্ধ! অবরুদ্ধা | ঞচ। 

চ। তথাবিধক্ষভ্রিযায়া ৭ ৯০. কার্ধা-। বথাশি । 

গ্রমনে ভ্রিবাত্রোপ- পণহ। 

বাস ধনুর্দানঞ্চ | 

তথাবিধবৈশ্যারা গ- ৭ টা কার্য, । বথাশজি। 
যনে প্রিরাত্রোপ- পণঃ | | 

বান অযয্শিলা- 

দালগ্ | । 
তথাবিধশৃদ্রোয়া! গ- রর ১7০ কার্ধা-। যখাশক্ডি ॥ 
মনে তিত্লাতোপবা, পথই । | 
সঃ উদকুভ্তদানন্তথ! 
হযারনীদানথঃ | 



' অখ্োপপাতিকানি। | প্রায়্চিভানি। | তদশতো। | তদশতো। | দক্ষিণ!॥ * | 
| া ৎ ধেলদানহ | | ছুদীদানং 1 

ত্রা্গণস্ত শুদ্রান্তু- ) ঘ্বাদশদ্বাধিকব্রতং | | ১৮০ ধেনবঃ। | ৫৪ কার্ধী- | ৯০০ গাবঃ| 7 

জাদিগামিস্বৈরিণী- | কষজিয়াদৌ পাদ, পণাহ। আশতে 
। গমনং | পাদছানিঃ) ১০০ কার্ধা- 

| বিশাতৃশ্বৈরিণীচাণ্ডাঁ পণাঃ। 

লশ্বৈরিমীগমনে- 
হপ্যেবং | অর্ববত্রা- 

ভ্যাসে ছৈগুণ্যৎ। 
ভ্রাহ্গণবন্ধকীগমনহ।| কম গুলুদানৎ। ০ ০ বথাশক্তি। 

' বন্ধকী চাত্র স্বভর্ভৃ- 
ব্যতিরিক্তপঞ্চপুরুব- 
গামিনী। 

| ক্ষত্িয়বন্ধকীগমমং। | আঁফুধদানং । ০ বখাশক্তি। 
.বৈশ্যবন্ধকীগমনৎ | ) প্রতোদদানৎ। ০ ০ যথাশক্তি। 
শৃ্বদ্ধকীগননং 1 | আানপুরঃসরপ্রাগা- ০ রঃ 

য়ামঃ 
এতানি বদ্ধকীগমন- 

,প্াযশ্চিত্তানি, স- 

বর্ণান্ুলোমপ্রতি- 

লোমবিষয়াণি। 

অথ বুযতক্রমবিব- ; দারব্যতিক্রমী খরা- | সা্ধসপ্তধেক্ব- | ২২০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

হঃ। তত্র ত্রা্গণন্য | দ্রিনৎ বহির্লো্ প- | সল্তবাৎ ৮] পণাই। 
প্রথমতঃক্ষভ্রিয়াদি- | িধায় দারব্যতিত্র- | ধেনবঃ। 

বিকাঁহঃ সিে ভিক্ষা দেং 
হীতি সপ্তাগারাণি 

রহ) যা ত্বৃতিঃ 

"| ষগ্রাসান। দারব্যতি 
ক্রমী াঈথকজিয ৰা 



প্রায়শ্ি ২৭২৪ প্রায়শ্চি 

অথোপপাতকানি। 

বেশ্যগেমনহ | 

পঞ্চাধিকপুরুষগা- 

মিনী বেশ্য। ॥ 

রজন্বলগমূনহ | 

পরায়শ্চিভানি। তদশক্তে 

ধেনুদানং | 

তদশো 
চ্ণীদানহ। 

বৈশ্যকন্াধিবাহম- 
কৃত্ব! যে! ব্রাহ্গণঃ 

শুদ্রোবিবাঁহং ক- 

রোতি স উচ্যতে। 
এতদনাঁপদি সকৃদ- 

জ্ঞানবিষয়ং |, 

আপদি ত্বাহ শাতা- 

তপঃ 1 ত্রাঙ্গণে। 

রাজন্যাপুব্বাঁ দ্বাদ- 

শরাত্রং চরিত্ব। নি- 

বিবশেৎ তাঁখেবো- 
গগচ্ছেৎ। 

বৈশ্যাপৃব্ৰী তপু 

চ্ছ্ৎ। 

শুদ্রোপুববাঁ কৃচ্ছাতি- 

কৃচ্ছুৎ। 
অনাপদি জ্ঞানাভ্যা- 

সে মনৃক্তব্রৈবাধি- 
কত্রতহ । 

প্রাজাপত্যৎ । 

অভ্যাসে ঢান্দ্রায়- 
গহ। 

ত্রিরাত্রোপবাঁসঃ 

স্বতপ্রাশনঞ্চ। এতঙ 

কামতঃনকদ্থননে। 

অভ্যাসে ভু ছৈগু- 

গ্যাদিকং ৷ 

১ ধেনুঃ। 

সপাদধেন্বমন্ত- 
বাৎ ২ ধেনু। 
৫ ধেনবঃ। 

৪৫ ধেনবঃ। 

১ ধেনুঃ। 

৮ ধেনবঃ। 

৩ কার্যাণণা2। 

৩৪০ 

পণাঃ। 

৯৫ 

পণাহ। 
১৩৫ কার্ধা- 

পণাঃ। 

কার্ধা- 

কার্ধা- 

ওকার্যাপণ।ঃ 

২২০ কার্ষা- 

পণাঃ। 

১1০কার্বাগ্রণঃ। 

দক্ষিণা 

যথাশজি। 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

২৫ গাবঝঃ। 

অশে) 

২৫কার্বাগণার 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 



প্ায়শ্চি ২৭২৫ . প্রাঁয়স্চি 

( অথোপপাতকানি। | প্রান্শ্চিভানি,। | তদশত্বৌ। [ তদশভো দক্ষিণা । 
খেনুদানং| | চুর্থীদানহ। 

[ খতৌ ভার্ধ্যানভি- | ব্রিরান্রেপবাসঃ। ০ ১1০ কার্ধা- যথাশক্তি। 

"0 গ্রমনহ । , পণঃ। 

জ্ঞানাভ্যাসে প্রা" | ১ ধেনুঃ ॥ ৩কার্বাপণাং। | যখাশভ্তি। | 

জাপত্যৎ। 

পর্ব ভ্রীগযনৎ॥ ] একোপবাসঃ। 5 [০ পণাঃ। | বথাশভি। 
। আাদ্বদিনে মৈথুনং। ) একোৌপবাসঃ । ০ ০ পণাই | বাশক্তি। 
(| দিবামৈথুনং । একাহৎ ধাবকপাঁনং। ০ ০ 5 

নগ্শ্থ স্ানে নগর 

পরস্ত্রীদর্শনেইপ্যেবং 

প্রায়স্চিভং | 

অভ্যাসে প্রায়ন্চি- 

ভাবুভিঃ। 

1 অথ ভ্ত্রীবাভিচারঃ | ] সমোত্তমবর্ণেবু সক্ক- | ১ ধেনুঃ। ৩কার্যাপণাঃ। | থাশক্তি । । 

ছুপগমে প্রাজাপ- 

| ত্যং। 
-] দ্বিরভ্যাসে পরাকঃ। ] € ধেনবঃ। ১৫. কার্ধা | বথাশছিডি | 

পণাঃ। ] 
ত্রিরভ্যাসে চান্দ্রা- | ৮ ধেনবঃ | | ২২০ কার্ষা- | যথাশক্তি। ] 
য়ণং পণাঃ। | 

অন্তযজাথঘন্হ। আঅ-) অজ্ঞান্তম্চাক্জীয | ৮ ধেনবঃ 1 ২২০ কার্যা- | যথাশক্জি । ণ 

াঁৎ রজকচন্শ্নকার- | ণহ | জ্ঞানাদ্দৈগু- পণাঃ। | 

নটবরুড়কৈবর্তমেদ-| ণ্যং। | ] 
ভিন্নবেণুগীবিশৈলু- | চতুর্বংশতিবার- | ১৮০ খেনবঃ। | ৫৪০ কার্ধা- | ১০০গাবঃ।অ-। 
বাণাত স্ত্ীযু গমনহ | | মনে ছাদ শবাধিক- পণাঃ। শক্তে। ১০৯ 

ব্রতহ। কষার্যাপণাঃ | 1 

এতদভ্ঞানতঃ নিও 



গারশ্চি ২৭২৬ গ্রারশ্চি 

| অথোপপাতকানি। প্রায়শ্চিভানি। তদশর্ভৌ। | তদশভ্ো. | দক্ষিণা। ণ 
ধেনুদানং। | ছ্ণাদানং। 

জ্ঞানতো দৈগুণ্যৎ। তই 

অব্যবহার্য্যতা চ। 

কাঁপালিকন্ত্ীগমনহ। | ভ্ঞানাদব্দকৃচ্ছুৎ ! | ৩০ ধেনবঃ | | ৯০ কার্ধাপ- | বথাশভি। 

ণাঃ। 

আজ্ঞানাচ্চান্দ্রায়ণঘ' | ১৫ ধেনবঃ। | ৪৫ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 

য্হ। াঁঃ। 

অথ তির্ধ্যগ্যোনি- | সচেলন্সীনপুর্ববকহ 

গ্রধন্ৎ | তত্র গো । গোভো।! যব্স্ভাৰ- 

বজ্জপশুগমনৎ। | দান । ইদং অকৃদৃ- 

গমনে। 
গোগমনহ । গোবধোক্তমাসিক- | ৪ ধেনবঃ। | ১২ কার্যাপ- ] যথাশক্ি। 

ভ্রতৎ ।এতৎ সক্দ্ ণাঃ। 

গমনে। 
আভ্যামে সংবৎস- | ৩০ ধেনবঃ 1 | ৯০ কার্ধাপ- | ১৭ গাবঃ। 
রহ প্রা্াপত্যহ । ণাঃ। অশজো, 

১৬৮১৬ 1 

কার্ধাপণাঃ। 
অত্যন্তাভ্যাসে ছা- | ১৮০ ধেনবঃ॥ | ৫৪০ কার্ধা | ১০০গাবহ1 ঘন, 
দশবার্ষিকত্রতৎ ॥ পণাঃ। শর্তৌ ১০০ 
ইত্যুপপাঁতকে অ- কার্ধাপণাঃ। 

অথ পরিবেদনাদি। 

গম্যাগমনপ্রায়শ্চি- 

ভুৎ সমাপ্ত ॥ 

জ্যেষ্ঠেহনির্বিবিন্টে ক-|- 
নীয়ানির্বিশন্পরি- 

বেভা॥ পরিবিমো 

জ্যেষ্ঠ পরিবেদনা- 
য়া কল্া। পরিদাদী 



প্রাঁর়শ্চি হগ২৭ প্রায়শ্চি 

অথোপপাতকানি |, 

। ভ্রাত্যন্ৎ॥ অর্থাৎ 

সাবিত্রীপতিতত্বহ। 

পঞ্চদশান্দপধ্যন্তমু 

। পনফনাভাবে ত্রামা- 

গন্য কআ্রাতাতহ 1 

প্রায়শ্চিতানি।. 
বা 

দাতা । পরিকর্তা 
'যাঁজকঃ। তে অর্বে 
পতিতাঃ। এতেষাঁং 

প্রায়শ্চিভহ | 
চি 

ন্দ্তৎসরং প্রাজাপ- 1 ৩০ ধেনবঃ1 

ত্যহ 

এতৎ কামতঃ | 

অকামতোহর্ঘাৎ | 

অন্রাপবাদঃ! দেশা- 

স্তরস্থীবৈকরৃষণা- 
নসহৌদরান্। বেশ্যা 

ভিসত্ত পতি তশুব্দ্র- 

তুল্যাতিরোগিণঃ ॥ 
জড়মূকাদ্ধবধিরকু্জ- 

বামনকুষঠকাঁন্। অ- 

তিৰৃদ্ধানভার্ধ্যাংস্চ 

কৃষিসক্তা্পন্য চ ॥ 
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংস্ 
কামতঃ কাবিণ- 

স্তথা। কুলটোন্মত্ত- 

চৌরাংস্চ পরিবি- 
ন্দন্ন ছুষ্যতি ॥ 

পিতৃমাতৃরহিতনিং- 

স্বজনস্য সাবিত্রী 

পাতে প্রাজাপত্য- 

ভেয়ং | যথাবিধুবপ- 

নয়নঞ্চ 1'আলত্তানব, 

- তদশক্তো 

ধে্ুদানং | 

ৎ 

৩ ধেনবঃ। 

তদশক্তো৷ 

চুর্ণীদানহ। 

৯০ কার্ধাপ- 

ণাচ। 

৯কার্ধাপণাঃ। 

দক্ষিণা 

১৭ গাব! 

শো 

১৬7%১৬। 

কার্ধাপণাঃ। 

যথাশক্কি। 



প্রায়শ্চি 

| অথোপপাতকানি। 

২৭২৮ 

শ্রাযস্চিন্ানি। ূ তদশক্তে 
ধেনুদানং 

প্রার়শি 

তদশত্ো৷ 
চ্্ীদানং |. 

দকিণ। 

' একবিংশতিবর্ষপ- 

ধ্যন্তমুপনয়নাভাঁবে 

ক্ষত্তিয়স্ত ব্রাত্যত্বং। 

ত্রয়োবিংশতিবর্ষপ- 

 ধ্যস্তমুপনয়নাভাবে 

| বৈশ্যন্ত ত্রাতাত্বং | 

অথাঁবকীর্ঘং | 

অর্থাদৃত্রক্মচারিণে * 

॥ যোষিদগগনহং | 

ধানাদিনা সাবিত্রী- 
পাতে তু ব্রাত্যস্তে- 

মযাগঃ। 

তদ্বৈকল্লিকৎ দিন- 
্রয়ধিকমাপচতু্ট- 

যস্মাপ্যমুদ্যাল কত্র- 

তহ। 

তদ্ব্রতৎযথ|। ছো৷ 
মাসেযাবকেন বর্ত- 
য়ে মানহ প্য়ূস! 

অর্ধমাসৎ আমিক্ষয়! 

অফ্টরাত্রৎ দ্বতেন 
ষড়াত্রমঘাচিতং ত্র 
রাত্রমত্তক্ষ্যঃ অহো- 

বাত্রযুপবসেৎ । 

দেশোপপ্লবাদিন! 

সাবিত্রীপতনে এক- 

বিংশতিরাদ্ৎ প্র- 

স্যতিমিতযবকপা- 
নৎ। তত উপনয়নহ! 

ষগ্মান্ৎ ব্রহ্গহত্যা- 

ব্রতখ। খরচন্ধ্রপরি- 

ধান । 

অভ্যাসে সম্বৎসরহ 

ব্রহ্মহত্যাত্রতৎ। 

৯০ সপার্দ- 

নবধেনবঃ | 

৩০ ধেনবঃ। 

৭0০ ধেনবঃ॥ 

১৫ ধেনবঃ ! 

২৭%০ কার্যা- 

পণাঃ। 

৯৮০ কার্ধাপ- 

ণাঃ। 

২২৫০ কার্ধা- 

'পণাহ। 

৪৫ কার্যাপৎ 

গাঃ। 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

৫ গাবঃ। অং 

শক্ত ৪%১৪ 

কার্ধাপণাঃ ৮ 

৯, গাবিঃ ॥ 

অশুক্জো 

৮/৬৪" কা | 
রব [পণাঃ 11 

-০-৮৮-০২০2৪8৪878৭8
৭8৭88 লা ুুুলপিশীতী। 



প্রায়স্চি ২৭২৯ প্রায়ুশ্চি 

অথোপপাতকানি। ; প্রায়শ্চিভানি। তদশক়ো |. তদশক্তে দক্ষিণা। 

ও ধেনুদানং। | চূর্ণীদানং 

| পিতৃদ্বস্থমুতাদিপরি- চান্দ্রায়ণং । ৭৪ ধেনবঃ1। | ২২৫০ কার্ধা- | যথাশক্তি | . | 
£ ণয়নৎ । আদিন! | ত্যাগানত্তরং মাতৃ- পথাঃ। | 
৷ মাতৃকবসস্থতামাতুল-] বন্তরণং | এতৎ 
' স্ুতামাতানহনপিণা-] জানতঃ। 5 । 
' সগোত্রাসমানপ্রবরাশ অজ্ঞানে কৃদ্ছাব্দ- | ৪ ধেনবঃ 1 | ১১৭ কার্ধা- | যথাশক্ি। 7 

1 দীনাং গ্রহণহ | পাদঃ। পণাঃ। 
ৰ প্ন্যুত্দাদনং। অ- | কাসতঃ সন্বৎসরোহ- ৭॥ ধেনবঃ | | ২২০ কার্ধা- | বথাশক্তি ।  ॥ 

রাহ অগ্নিহোত্বিণা- ] সন্তরে চান্দ্রায়ণং | পণাঃ। | 

| মগরিত্যাগঃ। দ্বির্ষোতসূননে সো-| ৮] ধেনবঃ॥ | ২৫০ কাধী- | যথাশক্তি। 
ৰ মাঁয়নচান্দ্রায়ণে ॥ পণাহ। - 
ৃ এতদনুমারেণোনা- 

ণ ধিককালয়োরুহাৎ। 
গৃহস্থস্ত  চিরতর- | গোবধোক্তত্ৈমাসি- | ১২ ধেনবঃ। | ৩৬ কার্ধাপ- ] ১০ গাবঃ 
, কালানগ্রিত্ং | কত্রতৎ ণাঃ। ১ বুনং। আ। 

৯. অল্পকালে অনা শতো।১৫ কা-। 

ধানে চ চান্দ্রায়ণৎ। বাপণাহ। 

ভ্রা্গণন্ত বেদানধ্য- | ত্রনাসিকৎ গো- ) ১২ ধেনবঃ | | ৩৬ কার্ধাপ- | ১ ব্ববঃ। ১০ 

য়ন যজ্তাকরণং | ব্রত । ণাত। গাবঃ। অশ- 

পুভ্রানুৎপাদন্ | ক ১৫ কা 

বাপগাঃ। 

অনাশ্রনিত্ৎ । সন্বশুসকে প্রাজা- | ১ ধেনুহ॥ ৩কার্ধাপণাহ। | যথাশক্জি। 

| পতাহ | 

বর্ষদয়ে অতিকৃচ্ছহ। | ৩ ধেনবঃ| 1 ৯ কার্বাপণাহ। | যথাশক্তি । 

বর্ষত্রয়ে কুচ্ছাতি- | ৬ ধেনবঃ| ১৮ কাধাপ- ] হধাশক্তি! 

কুচ্ছহ । শা: 

রি অত উর্ধং চারা. | নই ধেলবঃ1 | ২২৪৭ কার্য" | যপাশজি। 
পণ য়ণহ। 



গ্রায়শ্চি ২৭৩০ গ্রারশ্চি 

। অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্ষিস্তানি। তদশত্ভৌো | তদশত্তে৷ দক্ষিণা। | 
] ধেকুদানং | ] চুরণাদানং 

সূর্ধ্যোদয়ান্তকাল- | নবৃদাচরণে স্লানহ। * 

ৰ য়োঃ শয়নৎ | অভ্যামে প্রাজা | ১ ধেনুঃ। ৩কার্ধাপণাঃ। | বথাশি। 

টির পত্যৎ | 
| ত্রহ্মাচারিণঃ সন্ধ্যা অরোগিণো নির- ৭॥ ধেনবঃ॥ | ২২1০ কার্ধা- | ৫ গাবঃ। অ- 

ূ দীনামতিক্রমং| আ-| ভ্তরৎ সপ্তরাত্রমক- পণাঃ। শক্ত ৪%১৪ 

ৃ দিনা অগ্নীহ্ধনাকর- | রণে অবকীর্ণিব্রতং। কর্ধিপণগি 

ণহ ভৈক্্যর্ধযাকর- | তত্তু খরচর্খ্রপরি- 

ণঞ্চ। ধানপূর্ববকষা গ্রাসি 

কৎ ব্রন্মহৃত্যা- 

ব্রেতং ! 

এতদূনে উনৎ অ- 

থিকে অধিক । 

অনাতুরগৃহস্থস্ত স- | দিনৈকনিত্যক্রিয়া- ০ ৬ রক্তিকরজ- | যথাশক্তি। 
নধ্যা্ানাহ্িকনিত্য- | তিপাতে একাহো- তহ 1 

ক্রিয়াপাতঃ | পবাসঃ | 

| দিনব্রয়ক্রিযাতিপী- টে ১৫০ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 

তে কষ্ীদ্ধৎহ 1 ণঃ) 

বর্ষৈকনিত্যক্রিয়াতি- ০ ২পল৬তোল- | বথাশক্তি। 
পাতে একদিনক্রি- ক৪মাষকমিত- 

] যাতিপাতত্রায়ন্চি- বজতহ। 
| প্ানুসরণেন প্রায়, 

| শ্চিত্তৎ। 

| শুজ্ব্যতিরিক্তাযা- ] শতগায়ভীজপঃ ॥ এ ্ রঃ 
| জ্যযাজনং । অযা- | অভ্যাসে সহআধি- | ৭॥ ধেনবঃ7 | ২২1০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

| জ্যাশ্চ নিন্দিতপ্রতি- কহ চান্দ্রায়ণং বা। & 

গ্রহাদিনা নিক্দিত- 

| ব্রা্মণাদয়ঃ। 

দক্ষিণত্যোগাচ্চ পৃ 
তে! ভবতি | 

পণাঃ। 



প্রায়ন্চি . 

অখোপপাতিকানি।. :প্রায়স্চিভানি। 

২৭৩১. 

. তদশক্তো 

ধেনুদানৎ | 

প্রায়শ্তি 

তদশভো৷ 

চুীদানহ। 
দক্ষিণা । : 

ৃ শৃদ্বাজনহ | 

 শৃদ্রপ্রতিগ্রহঃ 

| 

উচ্ছাস্বর্তিকষভিয়- 
নৃণতিশৃদ্রেন্পতি- 
প্রতি্হঃ। 

লোভাদিনা যাঁজনে 

অঞ্জিতভুক্তাবশিষ্ট- 

ধনন্যাগাধজলে প্র- 

ক্ষেপপূর্বক ব্রহ্ধ 

চারিণে দাঁনপুর্বব- 

কহ বা চাঁন্দ্রায়ণহ 

পুনরুপনয়নঞ্চ । অ- 

ক্ষীরলবণত্রল্ান্থুব 
চ্চলাপানঞ্চ ॥ এ" 

তদশত্তেৌ তদ্ধনৎ 
পরিত্যজ্য ত্রিৎশৎ- 

পুরাণাঃ প্রদাতব্যাঃ 

ন্েহাদনুপ্রসঙ্গাদি- 

না 'যাজনে দ্রব্য" 

ত্যাগপূর্বকৎ প্রা 

জাপত্যং | 

অভ্ন্কানতঃ 

যামসহজ্ৎ 1 
সক্ৃতপ্রতিগ্রহে ত্রি- 
সহত্রর্ায়ভ্রীজপঃ। 

অভ্যাঁসেচান্দ্রায়ণহা 

এতচ্চ ভ্রব্যত্যাগ- 
পূর্বক কার্য্যৎ ৷ 

ষষ্ঠে কালে ক্ষীরা- 
শনৎ মাসৈকং জল- 

বাসঃ প্রহুরতরদ্থিজ- 
তর্পণঞ্চ । 

প্রাণা- 

৭॥ ধেনবঃ। 

১ ধেনুঃ। 

৭] ধেনবহ। 

১৫ ধেনবহ। 

২২৭ কার্ধা- | যথাশক্তি। 
পণাঃ। 

ওকার্ধাপথাঃ | বথাশভি। 

২২7০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

পণাঃ। 

৪€কার্ষাপণাঃ| বথশিক্তি। ] 

॥ 
] 



অথোপপাতকানি। 

অথান্ত্যজপ্রতি গ্রহঃ৷ 

ন চ অবাচিতপুষ্প- 
ফলশাকতৃণকাষ্ঠধা- 
ম্যপয়োমাহসদধিশ- 

য্যাগেহবুশ্গন্ধমণি- 

মৎস্যাদীতরবিষয়ঃ। 

চাঁগালপ্রতিগ্রহঃ | 

পতিতপ্রতিগ্রহঃ। 

প্রায়শ্চিতদ্রব্যগ্রহ- 

ণহং। 

২৭৩২ 

প্রায়স্চিভানি ৷ 

মানোপবাসেনৈবা- 

স্যা সঙ্কলনং | 
জ্ঞানাদ্টচত্বারিংশ- 

দ্বারাভ্যাঁসাৎ দ্বাদশ- 
বাধিকত্রতং ৷ 

অজ্ঞানাৎ দ্বিরভ্যাসে 

তগুকৃচ্ছুৎ 

জ্ঞানাৎ ছিরভ্যাসে 

চান্দ্রায়ণং। 

অভ্ঞানাৎ অষ্টচত্বা- 

বিংশদ্ারাভ্যাসাৎ 

দ্বাদশবাধিকব্রতং | 

অজ্ঞানাৎ সক 

কৃতে তগ্কুচ্ছৎ ! 

জ্ঞানাৎ সক্কৎ্কৃতে 

চাক্দায়ণৎ। 

জ্ঞানাৎ সকৃতৎকতে 

চান্দ্রায়ণৎ। 

অভ্ঞানাততদর্দধং | 
ভ্রিসহস্রগায়ভ্রীজপঃ 
মাসৈকৎ  গোষ্ঠে 
পয়ংপানহৎ বা । 

এতৎ লঘ্ুতরপাপ- 

প্রায়শ্চিতুদ্রব্যগ্রহ- 
ণে। 

তদশত্তো৷ 

ধেনুদানহ | 

১৮০ ধেনবঃ। 

৪ ধেনবঃ। 

গা ধেনবঃ | 

১৮০ ধেনবঃ। 

৪ ধেনবঃ। 

৭॥ ধেনবঃ। 

৭॥ ধেনবঃ। 

প্রারশ্চি, 

তদশক্তৌ . দক্ষিণ! । 

চ্ণাঁদানং। 

৫৪০ কার্ধা- | ১০০ গাবঃ। 

পণাঃ ॥ অশতো। 
১০০ কার্ধা- 

পণাঃ। 

১২কার্ধাপণাঃ।] যথাশক্তি। 

২২1০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 
পণাঃ। ূ 
৫৪০ কার্ষা- | ১০০ গাবঃ| 

পণাঃ।, অশ্ৌ 
১০০ ারধা-| 

পণাঃ॥ 7 
১২কার্যাপণাঃ] যথাশক্তি । 

২২॥০ কার্ধা- | যথাশক্ভি। 

পণাঃ। 

২২০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

পণাঃ। 



| অথোপপাতকানি |" প্রায়শ্চিভানি। 

স্বভাবাগ্রাহাকুষণা-. 
| জিনোভয়তো মুখী- 

মণ্যাদিপ্রতিগ্রহঃ | 

অথ শ্রাঙ্গণসয ক্ষ 

| জিয়বৈশ্ঠবৃত্তয1 ধনা- 
| নং | 

উভতমমণ্যাদিপ্রতি- 

গ্রহে দশসহত্রগায়- 

ভ্রীজপঃ) মধ্যমে 
পঞ্চসহত্রগায়ত্রীজ- 

পঃ। অধমে অষ্টো- 

ভরসহজমাবিত্রীজ- 

পঃ।  দ্বাদশরাত্রং 

পয়োব্রতঞ্চ | 

অত্যন্তনিষিদ্ধকৃষা- 

জিনোভয়তোদুখী- 

প্রতিগ্রহে লক্ষণীয় 

ভ্রীজপঃ1 

সন্বৎসরে চাল্দরীযণং। 

হনরাভ্যস্তরে 

মাবৈকদ্িকাদৌচা- 
জ্রায়ণভীগহারঃ ক- 

ল্স্যঃ। 

সম্বৎসরাদূর্দং দৈ- 
গুণ্যব্রৈগুণ্যাদিকৎ 
কলহ । 

আপতকালে দোষাঁ 

ভাবঃ। 

প্রাজাপত্যত্রধং প্লুঁ 

নরুপনয়নঞ্চ | দ্র 
.ব্যত্যাগপূর্ববকং ক- 

৭ ধেনবঃ | 

৩ ধেনব। 

২২৫০ কার্ধা- | বথাশক্তি। 
পণাঃ। 

৯ কার্ধাপণাঃ1] যথাশক্তি। 

১৭৫ 

বশী । 



ঢা 

গার্ড ২৭৩৪ 

ত্রাহ্মণপ্য গীতাদিন। 

' ধনার্জনৎ। 

 ব্রাহ্মণস্য শুদ্রসে- 
বনহ। 

অবিক্রেয়বিক্রয়ঃ | 

ব্রাক্মণস্যাবিক্রেয়- 

দ্রধ্যাণি যথা! | লব- 

ণ। পক্কান্ধ। মধু। 

শ্গীর | দধি। ঘ্বৃত। 

| উদক॥ আর্ব্বগন্ধ। 
উপল লাক্ষা। । 
রজবানঃ। গুড়। 

তৈল। শ্রাম্যপশ্ড ৷ 

একশফ । কেশি। 

সর্ধবারণ্যপণ্ু | বি- 

দ্যা । বাগ? খাত। 

গো। শঙ্খ । উর্ণ॥ 

| রল। বিষ। তিল। 

শক্্র। নীলী। কৌ- 
যেয়বাসঃ! চর্ম 

তক্র। আমমাংস। 

হরা। সোম। কেশ 

গোধুম। কন্যা | 

] 

চান্দ্রায়ণহ। 

কৃতপ্রায়স্চিভস্যা- 

প্যব্যবহাধ্যত্ৎ। 
চান্দ্রায়ণৎ। 

চিরতরকালাভ্যাসে 

ত্রৈবাধিকব্রতৎ ॥ 

অকৃৎ্কৃতে ত্রিরাত্রো- 

পবাসহ। 

দ্বিরভ্যাসে প্রাজা- 

পত্যহ। 

অত্যন্তাভ্যাসে চাঁ 

জ্রায়ণং। 

নিখিলবিক্রয়ে বহু- 

তরকালাভ্যাসে ব! 

ভ্রিসবনক্নানাধঃশয়- 

নচতুর্থক(লভোজন- 

রূপধধবৎসরব্রতৎ। 

শু্স্যাত্যন্তাপদি 

দোষাভাবঃ ॥ 

৭] ধেনবহ। 

এ॥ ধেনবঃ। 

৪৫ ধেনবঃ ! 

১ ধেনুঃ। 

৭॥ ধেনবঃ। 

১৫ ধেনবঃ। 

'প্রায়শ্চি, 

( অথোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি। | তদশভ্ো। | তদশভে। দক্দিা। 
২ ধেনুদানং। | চুর্ণীদালৎ। ] 1 

২২০ কার্ধা-] বথাশকতি। 

পণাঃ। 

২২1৭ কার্যা- 

পণাঃ। 

১৩৫ কার্ষা- 

পণাঃ। 

১0০ কার্যা- 

পণহ। 

৩ কার্যাপণাঃ। 

২২॥০ কার্ধা- 

গপণাঃ। 

৪৫ কার্ষপ- 

গাঃ। 

ৃ 
] 
] 

"" | 
যথাশক্তি। ূ 

২৫ গ্রাবঃ। অ- 

শর্ত ২৫ 

কার্ধাপণাঃ। 

যথাশক্তি। | 

যথাখকি | 

যথাশক্তি। 
| 

ঈগ্াবঃ। অশ- | 

ভে1৮/বকাঁ 
ধাপণাঃ। | | 

ইনিই 



রানি 
অথোপপাতকানি। 

হিন্থু। উগ্গুলু 

সর্দরস। হরিতাল। 

-মনঃশিলা ৷ অগ্তরন! 

গৈরিক। ক্ষার | 

মণি। মৌক্তিক ! 
গ্রবাল। দন্ত। নখ। 

আদ্রোথিধি। শু- 
ক্তি। বেণু। বৈণব। 

ম্বপ্ময়পাত্র। পুষ্প 

ঘুল। তুষ । কার্পা- 
। স। তন্ম। অস্থি। 

পিণ্যাক। ভ্রপু ॥ 

সীসক। কৃষ্ণলো- 
হ। উড্ভম্ষর | খড়গ" 
পাত্রাণি। ইত্যবি- 

ক্রেয়াণি॥ 

"| নিন্দিতদেশগমনহ। 

তত তীর্থযাত্রাব্যতি- 

('রেকেণ। নিন্দিত- 

দেশ যথ]। কার- 

স্বরকলিঙ্গোডান্ধশ- 
বরধুগন্বরভূমিলয- 
সিন্দুসৌরাই্রসৌবীর- 

| প্রত্যন্তদেশাসবঙ্গ- 
! কলিঙ্গাদয়ঃ 1 

| অফত্যাভিধনিং 1 

. প্রায়শ্চিভানি। 
7 

এতান্ গ্র্থা তত্রৈব 
চির্মুসিত্থা গঙ্গাদি- 
গমনহ 1 

তদশত্তো। পুনকুপ- 
নয়নহ। 

অতিচিরবাঁসে পুন- 

রুপনয়নহং চাক্দ্া 

য়ণঞ্চ। 

সক্ক্দসত্যভাঁষণে 
কষ্যনুম্মরণৎ ॥ 

7 ২৪৩৫ প্রায়শ্চি 

তদশক্তো | তদশক্ে দকিণা। 
ধেনুদানং | | ভূরীদানং। 

এ॥ ধেনবঃ 1 | ২২ কারা” | যথাশক্তি। 
পণাঃ। 



প্রাযস্চি ২৭৩৬ প্রায়স্চি 

| অথোপপাতবানি। 1 প্রায়শ্চিস্তানি | | তদশভে। তদ্শো৷ দক্ষিণা। | 

ধেনুদানং | | চুরণাদানং। . 

অত্যন্তাত্যাসেতপ্-| ৪ ধেনবঃ1 | ১২ কার্ধাপ- | যথাশিজি। 

কুচ্ছুৎ | ণাঃ। 

অতিবহৃতরকালা- | ৭॥ ধেনবঃ। | ২২/০ কার্ধা- | যথাশক্কি। 

ভ্যানে মাসসাধ্য- পগাং। 

চান্দ্রায়ণং | 

সাক্ষিণোইমত্যভা- 

যণেজ্ঞানাজ্ঞানতে। 

দ্বাদশবাধিকত্রতমি- 

ত্যুক্তননুপাতকে | 
বিবাহয়নৈথুরবাল 
প্রতারণপরীহামগো 

ত্রদ্দণৃহিতন্ত্রীরাজহ্গ 

প্রাণাতায়মবাধনাপ 

হারবিযয়েযু নিধ্য! পি 

কথনলে দোযাজারহ। 

উচ্ছি্স্য চাশ- | দর্শনে একরাতোপ- * [০ পণাঃ | | যথাশজি।, 
লাদিদর্শন্হ। বাম? 

মন্তারণে ছিরাতো ক ১ ফারিপণঃ। | হধাশিকিি। 

পবামঃ। " 
মহল্পর্শে তিহাতো ০ ১৫০ ক 1 হথাশকি। 

পবায5। পৃ । 

সহ্দনে চেল 
হানহ।হশুহ্িউিল্য 
দর্শলে ফু্যাদেশনগা 

লৃহাহিতগ ভাকালি 

সহিপ্হ ইল ২৬০ ০৯৯ 

$ উন 
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! অখোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি। | তদশভো। | তদশভো। | দহ 
ধেনুদানং। | চৃণাঁদামহ। 

| উচ্িউম্য সুর্ব্যাদি-| একোপবাসঃ । ০ ৬ রক্তিক- ] যথাশক্তি। 
দর্শনং । আদিনা রজতঙ। 
নক্ষত্রচন্ড্রো। কাম- 

- ত ইদহ। 

ৰ তৈলাভাক্তাদিযু- | একোপবাসঃ ॥ ৪ 1০ পণাঃ। 1 যথাশক্তি। 
ত্রোচ্চারমমুৎসর্থঃ। 

আদিনা অনাচান্ত- 

শ্শ্রকর্দিমৈথুনি- 
নঃ। 

বিতরীগ্যাদিমধ্যগম- | কামতোহত্যন্তা | ৭| ধেনবঃ| | ২২৫০ কার্ধা- | বথাশক্তি। 
নং | আদিল] দ- | ভ্যাসে চান্দ্রায়ণৎ। পণাঃ। 
স্পতীগবোগ্রহণৎ। | বরুদভ্যাবাদিরু ভু ০ ॥০ পদাঃ। | বথাশক্তি । 

স্াতকত্রতলোপপ্রা- 
য়শ্চিভং। একদিনা- 

ভোজনহ। 

রর তদারৃতিশ্চোহনী- 

য়া। 
নী অগ্র। পাদপ্রতা- | একোঁপবানঃ। 1০ পণাঃ। যথাশজ্ি। 
| পন কুশেন পাদ- ইদহ সকুতৎকরণে ॥ 

 সম্মার্জনঞ্চ। অভ্যাসে দ্বৈগুণ্যা- 
দ্বিকং। 

' গুরোর্রা্ষণম্য চ | দর্পেণ হুঙ্কারে তু- ৭ £* পণাঃ। 1 বথাশক্তি। 
 তিরক্কারঃ । হারে বাদেন জয়ে 
ৃ রর বামস! বন্ধনে তৃণেন 

প্র তাড়নে চ ক্ষিপ্রং 

প্রমান দিনমেক- 

হুপবাসঃ । ৃ 

৭৬ 
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অথোপপাতকানি। প্রায়স্চিভানি। দক্ষিণা! 1 
্ 

তদশভ্ো 
চূর্ণীদানং। 

তদশতে। 

ধেনুদানং | 

এতদীষৎসংরস্ততঃ 

সকৃজ্জ্েয়ং | 

শান্ত্ীয়বিবাদে দর্পাৎ ০ ১1০ কার্ধাপ- | বথাশক্তি। 

পুনঃ পুনর্জয়ে মাতা ণঃ। 
প্রণিপত্য ত্রিরাত্রো- ্ 

পবাস্। 

প্রমাদতঃ পাদেন ০ ॥* পণাঁঃ। | যথাশক্তি। [| 

স্পর্শে একরাত্ৰোপ- 
বাসঃ অভিবাদনং 

প্রসাদনঞ্চ । বু 

ক্রোধািনা অনু 

বন্ধাপেক্ষয়। ভ্র্যহ 

প্রাজাপত্যাদিকৎ 

কল্গ্যৎ | 

মহাপাতকেনত্রাঙ্ম-) ৫ ধেনবঃ। | ১৫ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 
ণস্ত বিরুদ্ধাতিধানে ণঃ। 

কচ্ছ্াতিরৃচ্ছহ | 
উপপাতকেন ত্রাঙ্গ-| ১ ধেনুঃ। ওকার্যাপণাঃ। | যথাশজ্জি। 

ণশ্য বিরুদ্ধাভিধানে 

০ 

রঙ 

প্রাজাপত্যহ ॥ * ং 

জাতিভ্রংশকরপাত- | 

কোপ্পাতকাদন্যতা] 

ক্রোশঙ্কা লঘুগডরু- 

ভাবং প্রতিসন্ধায় 
একরাত্রত্রিরাত্রষডু 

বাতোপবামাই। 

প্রতিস্রত্যাদানাদে৷ 
--ং-ল্শললউিগিলললিলিিলিললললিশালানাপ 



গ্রায়শ্চি 

অথোপপাতকানি। 

। 

মিথ্যাব্রাঙ্গণশপথঃ। 

যাঁবজ্জীবন্নকৃতশপ- 

থম্চ। 

অভিশাপকরণৎ। 

প্রায়স্চিত্তানি। 

অল্পত্ববহৃত্বাভ্যাং এ" 

করাত্রত্রিরাত্রষড়া- 
ভ্রোপবামাঃ। 

দেবধিগোত্রান্গণাঁ 

চাঁধ্যমাতৃপিতৃনরে- 

জ্্রাণাৎ প্রতি চীব- 
নাক্রোশে উল্যুকেন 
জিহবাদাহো। হিরণ্য- 

দানঞচ। গুরুব্রাহ্ধণ 

 ভিন্নে প্রত্যাক্রো- 

শনে প্রতিতাড়নে 

- চ দোষাভাবঃ। 

বিপ্রস্ত বধমংযুক্ত- 

মিথ্যাশপথে চান্দ্রা 

য়ণৎ। 

যাবজ্জীবঙ্গকৃতশপ- 

থে শ্রাজাপত্যৎ। 

মাষমন্তুক্ষণৎ । 

গায়জ্যা বশিষ্ঠোত্ত- 

শুদ্ধবতীনাং বাশত- 

জপশ্চ॥ 

এতত সকৃন্মহাঁপা- 

তকাদ্যভিশাপে। 

উপপাতকে ত্বভ্যাঁ- 

সতো1 জ্ঞেয়ং | 

স্বষামহাপাতকাভি- 

শাপাভ্যাসে তারতি- 

২৭৩৯ 

তদশকে। 

ধেনুদানৎ | 

৭ ধেনবঃ | 

১ ধেনুই। 

১৩ ধেন্বহ। 

প্রায়শ্চি 

তদশভে 
চুণীদানহ। 

২২॥০ কার্যা- 

পণঠি। 

ওকার্ধাপণাঃ। 

৩৯ কার্ধাপ- 

ণাঃ। 

দক্ষিণ। 

যথাঁশক্তি। 

যথাশক্কি ৷ 

যথাশক্তি। 
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তদশততো। 

ধেনুদানং। 

প্রায়শ্চিভানি | 

তারতম্যাৎ প্রায়- 

শ্চিত্ততারতম্যৎ ক- 

ল্ল্যুহ। 

মহাপাতকাদন্যন্র 

একবিংশতিরাত্রং 

স্থবর্চলাপ্রানৎ | 

“| হীনবর্ণেন উত্তম- 
বর্মাভিশাপে প্রতি 

লোমোক্তদণ্ডব্যব- 

স্থয়া প্রায়শ্চিভৎ 

বঙ্গ্যৎ ৷ 

অনৃতাভিশত্তত1। | মাসং কৃচ্ছুৎ। ২॥ ধেনবঃ। 

মহাপাতকাভিশাপে! €& ধেনব2ঃ। 

দ্বিমাসং কৃচ্ছুৎ। এ" 

তদভিশাপকালা'তি- 

ক্রমে জ্বেয়ং। 

অভিশাপকালনির্ণয়-] ১ ধনু] 
প্রবৃতম্য উপপা্ত- 

কাদিনা! অভিশস্তস্য 

কৃচ্ছহ। 

| আর্পতিতত্বং ॥ | ষথাসান্ প্রাজা- 
 ব্যাধিক্রোধাবিনা স- | পত্যৎ। এতত স- 

শ্ন্যামবাক্যমুচ্চাধ্য যো] ম্যাসশ্রহণানন্তরনি- 

] গৃহস্থাশ্রমমাশ্রয়িতু- ] বুস্তানাৎ । চিরতর- 

মিচ্ছতি স আরূঢ- | কালমক্যাসনিবভস্া 
| পতিতঃ তস্য ভাবঃ। | ব্রাহ্মণস্য শ্বপদাক্কন- 

১৫ ধেনবঃ। 

দক্ষিণা। তদশত্ভো 

চ্ণাদানং ৷ 

এ]০ কারা যথাশক্তি। 

পণাঃ। 

১৫কার্ধাপণাঠ| বথাশক্তি। 

শকার্ধাপণাঃ। | যথাশভ্তি। 

৪৫ কার্ধাপ- ] যথাশক্তি। 

| খাঃ। 
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অথোপপাত্কানি | প্রায়শ্চিভানি । তদশজো 

ধেনুদানং। 

তদশক্তো 
চণাঁদানহ । 

দক্ষিণা । 

জলাগ্্যাদিভ্র্টতা । 
। আদিন| উদ্বন্ধনপ্র- 

ত্রজ্যানশনবিষপ্রপ- 

তনপ্রায়েপবেশশ- 

স্রধাতেভ্যো ভ্রংশ- 

হ। 

ভ্রণকৃষ্যুৎ্পত্ভিঃ। 

প্রবৃতয়োঃ বহ্মচারি- 

নাভেরদধৎ ক্রদ্যুৎ 

পুর্ববকনিব্রবাসনহ 1 
ক্ষভিয়বিশে।দরস্তক- 

রণৎ॥ 

যাবজ্জীবত্রতানুষ্ঠান- 

বানপ্রস্থয়োঃ স্বধন্ম- 

নিরভয়োশ্চান্দ্রায়ণৎ। 

চাল্দ্রায়ণৎ তগ্ুরু- 

চছ্য়ৎ বা। অভ্যা- 
সে ত্রীণি কুচ্ছাণি 

ভ্রীণি চান্দ্রায়ণানি 
চ। জাতকন্্মাদি- 

সংক্কারাম্ড ? 

চিতাভ্রষটায়ঃ প্রাঁ 
জাপত্যৎ ॥ 

ত্রিসন্ধ্যৎ গোঁময় 

গোদুত্রাভ্যাং 

নং । ভ্র্যহৎ পঞ্চগ- 

ব্যকুশোদকমান্রপা- 

নঞ্চ।*ইদঞ্চ নাভ্য- 
ধোদেশদংশবিষন্নং। 

৭ ধেনবঃ! 

১ ধেনুঃ। 

১ ধেনুঃ। 

পতে। বড়ুত্রনুপবা- 
সং। 

শিবসি ক্রিমিদংশনে| ৩ ধেনবঃ। 

বৃষদক্ষিণাঘুক্তসান্ত-, 

পনং তণ্কৃচ্ছুৎ বা) 

৭॥ ধেনবহ। ২২০ কার্যা- 

পণাঃ। 

২২1০ কার্ধা- 

পণাঃ। 

৩কার্ধাপণাঃ। 

৩কার্বাপণাঃ! 

১১1০ কার্ধা- 

পণই। 

যথাশক্তি। 

যথাশজি। 
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তদশক্তো। তদশক্কো! দকষিণা। 

ধেনুদানৎ | | ছূ্ীদানহ। 

শ্বাদিদংশং | আদি- | পাদয়োররু ধিরদর্শ 

না শৃগলখরও্রান্য- ) নে জলে প্রাণায়া- 
ভ্রব্যামনরাশ্বোস্্রবরা-। নং সৃতপ্রাশনঞ্চ 

হপ্ুংশ্চলীবানব্রবা- | পাদযোরতিগাট়দং- 

' যসানাৎ দহশনহ | | শনে নদ্যাঁৎ ১৬ প্রা 

ণাযামাঃ | নাভে- 

রধোঁগাঁঢদংশনে ব্র- 

ক্গমচারিণক্্র্যহৎ সা 

য় পয়হপানহ। 

গৃহস্থস্ত ভরিরাত্রসুপ- * ১0০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 
বামঃ | পণঃ। চর 

একাহমগ্রিহোত্রিণঃ। 5 ॥০ পণাঃ। | যথাশক্ি। 
নাভ্যপ্ধং দংশনে 

এত দ্দৈগুণ্যৎ। বা- 
ব্বোম্চতুর্তৎ। দু: 

্ প্রিযোড়শগুণৎ। 
ইদৎ সরুধিরদহশ- 
নে। নাভেরর্ধমতি- 

গাচদহশনে সাগরগ- 

নদীন্সানপূর্ববকোপ- 
বাসঃ শতহ প্রাণা- ণ 

য়াঁমাবর্তনঞ্চ। । 

ত্রতস্ছন্য শ্বাদিদৎশ- ১৪০ কার্ধা-] ঘথাশবভি। 
নে ত্রিরাত্রোপবাসঃ ূ পণঃ। 
সঘ্বতঘাবকপানঞ্চ | 

বালস্তাজহে অশক্ত- 

ত্বে বা তদীয়পাপ- 
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| অথোপপাতকানি । 

। 

তদশজে। 
+ 

প্রায়শ্চিন্তানি ॥ 

'ধেনুদানং 1 

তদশতে৷ দক্ষিণা। 
চ্দাদানং। 

বিপ্রাদদিহতে চাত্স- 
ঘাতস্বতে বা অশ্রু- 

পাতজলাদিদানং | 

ক্ষয়ৎ সংকল্সয পি 

ভ্রাদিঃ প্রায়শ্চিত্ত 

কুর্ধ্যাৎ ॥ দটন্থান- 
স্যায়জ্যাউসহস্তা- 
ভিসন্্রণপুর্বকমুলং 
কেন দহনং । চতু- 

ভিঃ কলনৈর্নদীন- 

হ্গমে বা স্নানং। 

ত্্িয়াস্ত বিশেষঃ। 

উদ্দিতনোমনক্ত্রদ- 
শরনৎহ সমুদ্রদর্শনৎ 

বা। কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্র 

গমনদিদর্শনং । 

দহনবহনকট ক্রিয়া- 

তর্পণআাদ্ধাদে তণ্ড- 

কৃচ্ছৎ। 
তচ্ছবস্যা কেবল- 

স্পর্শে অশ্রুপাতে 

বা! একাহোপবাসঃ। 

অভ্যাষে অনডুৎস- 
হিতগ্োদক্ষিণাযুক্ত- 

তণ্তকচ্ছুৎ। 
আত্মঘাতিনঃ প্নেহাৎ। ১২ ধেনবঃ1 

দাহাদিকরণে তগ্তক্ 

চুসহিতচান্দ্রায়ণৎ। 

কারেণ উদ্্ধ- 

নহতন্ত পাশচ্ছেদন" 

৪ ধেনবঃ। 

৪ ধেনবঃ) 

১২কার্ধাপণা2।] যথাশক্তি। 

৬ রক্তিক- | যথাশক্তি। 

রূুজতহ ! 

১২ কারা 
পণাঃ। 

১বুষঃ১ থৌঃ 

অশক্ে) 
৬কার্বাপণাঃ। 

৩৪1০ কার্যা- | যথাশক্তি) 

পণাঃ1 

৪ 
ী 2৭:22 



প্রায়শ্চি 

অথোগপাতকানি। 

২৭৪৪  আরশ্চি 

প্রায়ম্চিতানি । 

দহনবহনেষু মাসং 

-] ভৈক্ষ্যভক্ষণং ত্রিস' 

বলাঁৎকাঁরিতল্লেচ্ছ- 
দাস্তাশুভকম্ম। 

বনম্নানঞ্চ | 

বেতনেন দহনবহ্- 

নাদিকরণে অপন্ব- 

হ্িনাৎ কৃচ্ছুপাদঃ। 

তদশকো৷ 

ধেলনুদানং | 

দহনবহনব্যতিরেকে-| ১ ধেনুঃ | 

ণ কামতঃ সর্ববা- 

জরীনানভ্যাসম্পর্শে 

গ্রাজাপত্যৎ। 

তখৈবাভ্যাসে তণ- 

কচ্ছৎ। 

ছ্বিজস্থ শৃদ্রশবানু- 

গমনে ত্রিরাত্রাশৌ- 
চংতদান্তে স্মুদ্রগাঁ 

নদীৎ গত্বা প্রাণা- 

য়ামশতৎ কৃত্ব। বত 

প্রাশনহ । শ্রবস্তী- 

মাসাদ্য ১০০৮ গা 

য়ভ্রীজপো! বা। 

ঘিস্ত ছিজশবানু- 
গমনে ১০৮ গায় 

জ্রীজপহ ৷ 

শৃদ্রন্ত স্ব্বশবানু- 

গ্মনে সান্হ। 

প্লেছেক্চাণ্ডালাদ্যৈ- 
দর্যভিঃ উচ্ছি- 

6882
৮ রুজ্ুঁললল্ল 

৪ ধেনবহ 1 

তদশভে দক্ষিণা । 

চ্দীদানহ। 

ওকার্ধাপণাঃ। | বথাশক্তি। 

১২. কার্ধা- | যথাশক্তি। ূ 
পণাঃ। 



জ্রায়শ্চি ] " ই ৪৫ প্রারন্চি 
অথোপপাতকানি।.] প্রায়শ্চিভ্ানি। | তদশভো। [ তদশভো। | দক্ষিণা) 

ধেনুদানং | | চুণীদানং | 

মার্জনোচ্িউভক্ষণ- 
খবো্ট্রবিড্বরাহমাঁং- 

সভক্ষগঞ্জরেচ্ভস্্রীবঙগ- 
তদীয়ন্ত্রীসহভোজনাণ - 

দ্িকুৎসিতকর্্ম বল।- 

ম্মানৈকৎ কারিতস্ত 
নিরগ্রিদ্বিজাতেঃ প্রা 

জাপত্যহ। ১ ধেনুঃ। ওককার্ধাপণাঃ। | বথাশক্তি ! 
সায়েশ্চান্দ্ায়ণহ ॥ | ৭] ধেনবঃ। | ২২৫০ কার্ধা- | বথাশক্তি ! 

পণাঃ। 

ক্ষজিয়বৈশ্যয়েঃ প-| € ধেনবঃ॥। | ১৫ কার্ধাপ- | বথাশক্তি। 
রাঁকঃ। শাঃ। - 

শৃদ্রন্ত মানার্দং | ১ ধেনুঃ॥ ৩ কার্যাপণাঃ। | যথাশত্তি। 
যাবকপানং 

হসরাদুর্ধৎ বর্ষচতু- 

উয়হ যাবৎ ভাগ- 

হারেণ প্রাঁয়শ্চিভ- 
যৃহনীয়হ | 

তদুর্ধৎ তশুসসস্থাৎ 
পতিতহ্থেন প্রয়ে- 

শ্চিভান্তরাভাঁবান্মর- 

ণহ। 

অনুদকমৃত্রপুরীষক* | সচেলন্ননেহ গো" 

. | বণ । স্পশশ্চি। 

- ঃ অভ্যাসে একোপ- 

বাস সচেলক্নান- 

চে 

০ ৫০ পণাঃ। | বথাশিক্তি। 



-. প্্রায়ন্চি ২৭৪৭ : প্রাশচি 
অখোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিভানি।, | তদশভো। | ভদশক্কৌ | দক্ষিণা। 

[ও ধেনুদানং। | চ্ীদানং। 

1 ঘতীনাং ব্রতোপত্র-| অহোরাত্রোপবাস- ) ৭ ধেনবঃ1 | ২২৪৭ কার্ধা- | যথশক্ি। 
] তভঙ্গঃ । ভ্রতানিয- ] পূর্ববকচান্দ্রায়ণ | ]' " 1 পণাঃ। 

থ1। অহিংসামত্যা- | রমণেচ্ছয়া ভ্ত্রীসশী- | ২ ধেনু। ৬ কার্ধাপণাঃ।| যথাশক্তি। | 

ভেয়সৈথুনবর্জজনা- | পগদনে প্রাগায়াম- 
| নি। উপত্রতানি ব- | শতপুর্র্বকসান্তপনং। 

৷ থা। অক্রোধগুরুণু- | অসদ্বাদে উপবাসঃ 

আ্ষাপ্রমাদশৌচা- | প্রাণায়ামশতঞ্চ । 

হারশগুদীনি। অকামতঃ পশুক্তি- 

মিহিৎসায়াং কৃচ্ছ্া- 

তিকৃচ্ছং ৷ 

চাক্দ্রায়ণং বা। 

ইন্ডিয়দৌর্বল্যাহ স্ত্রী 
দর্শনাহ ক্ষন্দনে যো- 

ডুশপ্রাণায়ামাঃ।স্তি 
"| য় বিনা কাঁমতো দি- 

বা্নন্দনে ত্রিরাত্রো- 

পকাসং আগায়াদশ- 

তাচরণঞ্চ। রাতে 

স্বন্দেনে অানপুর্ব্বক- 

দ্বাদশপ্রাণ।যাযাঃ। 

একানমধুমাংসাম- 

শ্াদবপ্রত্যক্ষলবণা- 
নামভোজ্যানামেকৈ- 

কম্ত ভোজনে প্রা- 

জাপত্যৎ | 

৭ . ০] যোগিনাং প্রমাঁদে 

ঘোগেন শুদ্ধিঃ। 

্ 1০ পণাঃ। যথাশক্তি | 

৬ ধেনবঃ। | ১৮কার্ধাপণাঃ।| যথাশভ্তি। 

৭] ধেনবই। | ২২।০ কার্ধা- ] যথাশক্তি। 

পণাঃ। 

১ ধেনুঃ | ৩কাধাপণাঃ| | যখাশক্তি । 



প্রায়শ্চি ২৭৪৮ গ্রারশ্চি 

অোপপাতকানি। | প্রায়শ্চিত্তানি। | তদশক্কৌ৷ 1. তদশভেো৷ দক্ষিণা । 
ধেনুদানং। | চূণাদানহ। 

] 

জ্ঞানিনাৎ জ্ঞানমেব 

শুদ্ধিকারণহ। 

ব্রহ্মগারিণোহকাম- 
তঃ স্বপ্নে রেতস্থল- 

নে ক্সলানহ। অর্কা- 
চ্চনৎ। ভ্রিঃপুনর্মা- 
মিত্যুচো জপশ্চ | 

লোভান্মোহাৎ প্র- ১1০ কার্যা- | যথাশক্তি। 

মাদাদা ব্রতভঙ্গে ূ পণঃ 

উপবাসত্রয়ং কেশ- 

মুণ্ডনঞ্চ | 

কাঁমতঃ সক্কদারো- 

হণে নগ্র্সানে চ 

আণাযামঃ। 

অভ্যাসে ভ্রিরাত্রো- ০ ১1০ কার্ধী- | যথাশজি। 
প্বস্হ। গ্ণ্হ 

অব্যবধানেনীরোহ- 

ণেনগ্রস্ত ঈষদভাত্ত- 

স্লানভোজনে চণ্রা- 

ণায়ামশতহৎ । আত্র 

উপপাতকগণপঠি- 

তেষু যত্র প্রায়ম্চি- 

তবনোৌক্তৎ ততো- 

পপাতিকসামাহ্যপ্া 

যশ্চিভ্তমেব গ্রাহহ । 

তত্তু মনৃতৎ ভে 
মাসিকৎ গোত্রতৎ 



প্রাশ্টি ২৭৪৯ ্রায়স্টি 
অখোপপাতকানি।| প্রায়শ্চিভানি। তদশজ্ো! | তদশতে৷ দক্ষিণ । 

,ধেহুদানং । | ছ্্ীদানং ॥ 

"চান্দ্রাণৎ বা, |, 

যাঁজ্বক্কো।ভুং মা 

সং পয়ংপাঁনৎ প 

রাকে! বা। এতাঁ 

ন্যেব প্রাযশ্চিভানি 

পাঁপস্ত গুরুলাঘব- 

মবগম্য ব্যবন্থেয়- 

নি]ক% 

তদশকো। 

ধেনুদানহ | 

পায়শ্চিভানি। তদশত্ে। দিণা। 

চ্খীদানং | 
অথজাতিভ্রংশকর- 

পাপানি। 

ত্রাহ্মণপীড়াকবণং।| কামতঃ সান্তপনং। 

লশুনাদিমদ্যয়োত্রী] অকামতঃ প্রাজা- 
॥ ণৎ। মিত্রে কৌ- | পত্যৎ | 
| টিল্যং। পুহমি মৈ- | এতচ্চাভ্যাসে। 
| থুনঞ্চ অন্রায়ং বিশেষঃ 

২ ধেনু। ৬কার্ধাপণাঃ। ] যথাশক্তি। 

১ ধেনুঃ। ওকার্ধাপণাঃ। | যখাশক্তি | 

ভ্রাহ্গণাবগোরণে 1১ ধেদুঃ। ওকার্ধাপণাঃ। | যথাশক্তি। 

প্র/জাপতাং। 

ত্রাঙ্মণে দণ্ুাদিনি- | ৩ ধেনবঃ। | ৯কার্ষাপণ।ঃ। ) যথাশক্তি। 

পাতনে অতিকুচ্ছুৎ। 

ত্রাহ্মণন্য শোণি" ] ৫ ধেনবঃ1 | ১৫ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 
তোত্পাদনে কু 421 

চ্থাতিরচ্ছুৎ। 
ভ্রাল্ণাঙ্গচ্ছেদনে | ৫ ধেনবঃ1 | ১৫ কার্ধাপ- | বথশিক্তি। 

৯ কচ্ছ।তিকচ্ছুহ । খাঃ। 

চান্্রায়ণং। ৭ ধেনবঃ | ] ২২৭০ কার্বা-| যথাঁশক্তি। 
২ দশগোদানঞ্চ । পণাঃ। 



আরশ্চি ইন প্রীরশ্চি 

অথ সন্করীকরণ- প্রায়শ্চিভানি। | তদশকো৷ তদশতে! দক্ষিণা। 

পাঁপানি। পু * 1 বেনুদানৎ॥ চর্ণীদানং । 

খরাশ্বোই্গহত্তি- | সরুৎকরণে মাসং | ২ ধেনু। | ৬কার্ধাপণাঃ। | যথাশজি। 
| চ্ছাগমেধসীনাহিম- | যাবকপানং | পু 

হিযাঁণাৎ বধরূপাঁ- | অভ্যাসে কৃচ্ছাতি- | ৫ ধেনবঃ। - (.১৫ কার্ষা' | যথাশক্তি। 

ণি। কৃচ্ছুৎ | পণাঃ। ূ 

অত্যন্তাভ্যাসে চা- ] ৭] ধেনবঃ। -] ২২০ কার্ধা-) যথাশক্তি। 
জ্রায়ণং । পণাহঃ। ০ 

অথাপাত্রীকরণ- প্রায়শ্চিস্ানি। | তদশত্তো৷ তদশতে! দক্ষিণ! । 

পাপানি। ধেনুদানং | ] চুরীদানং। |" 

| নিশ্দিতেভ্যে! ধনা- | সক্কৎকরণে চতু- | সপাঁদধেনুঃ॥ | ৩০ কার্ধা- যথাশক্তি। 

| দানং | বাণিজ্যং | | রহপাধ্যৎ তগক্- পণাঃ। 
| শৃদ্রমেবনং। অসম" চ্ছুৎ শতকৃচ্ছুৎ বা ॥ 
তাভাষণঞ্চ। অভ্যাষে মহাসান্ত- | ৬ ধেনবঃ। | ১৮ কার্যা- | যথাশকি। 

পনং। পণাঃ। 

অত্যন্তাত্যাসে চা- | ৭] ধেনবঃ। | ২২৫০ কাধ" | যথাশকি। 
জ্রায়ণং। পণাঃ। 

অথ মলাবহ- প্রায়শ্চিভানি। তদশত্ে। তদশক্তে! দল্গিণ1। 

পাপানি। ূ ধেনুদানৎ॥ |. ছ্ীদানহ। | 1০4 
বৃমিকীউপক্ষিণাৎহ-] সক্দাচরণে ত্যহ- ৭ ৮/১২ যথাশকি। 1 

নং । মলানুগভা | যাববপ্রানহ ॥ 
জ্বাছোজনহ 1 ক | অভ্যাসে তগুরুচ্ছহ। ] ৪ ধেলবঃ। ১২কার্বাপণাঃ। যথাশক্তি। 

লকা্ঠপুস্পাণাহস্তে- অত্তন্তা্যাসে ক] ৫ ধেনব:1 1৯৫ কার্ধাপ- | সথশজি। 
যহ। অধৈধ্যহ 7 1 ভ্াতিক্ছহ ণা2। 

নী খা, 11 ওহ চতুষুনিষত্র হত্র 

অংইপ্চদ়ে ভাত ) আদশ্চিভবিশেছেঃ 

স্নৈকৃভাক লোকসন্রেবোধাহ। 



আীয়শ্চি ২৪৫১  প্রারশ্চি 

ভরতে 
চূরণাদানং । 

| অথ প্রকীর্ণকানি । | প্রায়শ্চিতানি। তদশক্তৌ 

ধেনুদানং। 
বক্ষিণা। 

.যদনুক্তং তত প্রকী- 

পকং। ইতিবনাৎ 
৷ অতিপাতকাদ্যষ্টান্য 
॥ তযত্বেন বিশেষতো- 

হনুক্তানি পাপানি। 

| অধামপষটা্পরশন। 
তচ্চ চাণ্ালরজ- 

স্বলাগতিতসৃতিকা- 
শবশবস্পৃপিবযাঙ্গো- 
ন্মভাসুয়িকগ্রাম্যাধ 

কুক্কুটবরাহদীনাং 
স্পর্শনং। 

চান্দ্রায়ণং। পরা- 

কঃ। তুলাপুরুষঃ | 

গবানুগমনহৎ। প্রা 

জাপত্যং। এতানি 

সর্ববপাপণ্রণাশকা- 

নি। 

পাপস্ত গুরুলাঘবং 

বীক্ষ্য প্রায়শ্চিত্তা- 

ন্যেতানি শিষৈর্ব্য- 
বস্ছেয়ানি। 

অনুচ্ছি্স্য চাগাঁ- 
লাদিস্পর্শে অকা- 
মতঃ অচেলং সশি- 

রস্কৎ সানং | কা 

মতঃ অচেলন্নানং। 

মহাব্যাহতিভিহো- 

মঃ৭ ঘৃতপ্রাশনঞ্চ । 

চিতাধুমস্পর্শে খতু- 

কালীননৈথুনে ছুঃ 
স্বপ্রে ববমে বিরেকে 

শ্মশ্রকন্ণি যুপ- 
ভক্ষ্যপঞ্চনখশবস- 

নেহতদস্থাৎ স্পর্শে 

ক্ানপূর্ববকৎ প্রক্ষা- 

লিতবন্ত্রপরিধানহ । 

অদৃতৌ মৈথুন যৃত্র- 
পুবীযত্যাগবচ্ছুদ্ধিঃ। 



গ্রায়শ্চি ২এ৫২ প্রায়ঞ্চি: 

অথ প্রকীর্ণকানি। 

অথোচ্ছিষ্টস্ত চা- 
| গালাদিস্পর্শঃ। আ- 

দিনা পতিতরজন্ব- 

ভাণ্ানাৎ গ্রহণহ। 

| লান্তাজশ্বশৃকরসদ্য- 

প্রায়শ্চিভানি ! 

সর্ধবাঙস্পর্শে ভরি 

রাত্রোপবাসঃ। 

রাত্রৌ। শববর্জাম্পু- 

শ্যম্পর্শনে স্বর্ণ 

প্রক্ষিপ্য অগ্নিং স- 

নিধাপ্য দিবাহৃত- 

জলৈঃস্নানৎ। সর্বর- 
ত্র প্রাগন্নপ্রাশনাৎ 

শিশোরভ্যুক্ষণং | 

প্রাক চূড়াকরণাৎ 
বালস্যাচমনহ | 

প্রাগ্ডপনয়নাৎ কু 

মারমা স্নান | 

অদ্যঃ সাহা পর- 

দিনে প্রায়শ্চিত্ত 

করণীযং। 

উর্দোচ্ছিষ্টন্য প্রাণ 

জাপত্যৎ। 

কামাভ্যাসে যান্ত- 

পন্হ ? 

অভ্ঞানে ত্রিরাত্রোপ- 

বাস | 
পান । 

অর্ধোচ্ছিকটস্ত আ- 

ধাঁদনিগীর্ণশ্রাসস্য 
আনাশনোচ্ছিষ্টস্য 

চগ্রাজাপতাপাদহ। 

পঞ্চগব্য- 

তদশভে। 

ধেনুদানং। 
- তদশভে৷ 
চর্ণাদানহ ] 

. দক্ষিণা! 

৩ 

১ ধেনুঃ। 

৪ ধেনবঃ। 

১1০ 

পণ । 

৩কার্াপণাহ। 

১২কার্ধাপণায 

১৫০ কার্ধাপ, 

ণঃ 

কার্ধা- যথখ।শভি। 

যথাশক্তি। 

যথাশক্ভি। 

যথাশক্তি। 

5০ পণাঃ। যথাশক্তি। 



প্রায়স্চি ২৭৫৩ প্রারশ্চি 

অথ তৈলাভ্যকস্থয 

চাগ্ডালাদিষ্পর্শর | 

অথরজকাদিল্পর্শঃ। 

আদিনা চশ্মারুবেণ- 
ধীবরনটানাহ গ্রহ- 

হু" 

৯৮০ 

1 অথ প্রকীর্ণকানি। | প্রায়শ্চিভানি। | তদশতো। 
| ূ ধেনুদানং। 

আপনি জানাৎ বি- 

শেষে! যথা । 

মুত্রত্যাগাশৌচিনঃ 
শবাদিস্পর্শে একো- 
পবানঃ। 

পুরীষত্যাগাশোচিনঃ 
শবাদিস্পর্শে দিন- 
দ্বয়যুপবাসঃ। 

মৈথুরাশৌচিনঃ শ 

বাঁদি্পর্শে দিনত্রয়- 
যুপবাসঃ। 

পান(শুচীনাহং শবা- 

দিষ্পর্শে দিনচতু- 

উয়ঘুপবাসঃ। 
উপবাদঃ1 

পঞ্চগব্যপান | 

চাগ্ডালোদকসংস্পৃ- 
উদ্য সানহ | 

উচ্ছিউস্য চাণ্ডাঁ- 

লোদকস্পর্শে ব্রি 
রাজোপবাবঃ॥ 

অনুচ্ছিন্টস্য দ্বিজস্য 
রজকাছদিভিরকামতঃ 

স্পর্শে আচঘনৎ। 

কামতঃ শিরোব্য- 

তিরিক্তাঙ্ম্পর্শে 

তদশক্তে৷ দক্ষিণা । 

চ্খীদানং। 

০ 1« পণাঃ। যথাশক্তি। 

১কার্যাপণঃ। | যথাশজি। 

৫ ১৫০ কার্ধাপ- | যথাশক্তি | 

ণঃ। 

তু ২কার্ধাপণৌ। | যথাশক্তি। 

5 1০ পণাঃ। যথাশক্তি। 

০ ১০ কার্ধাপ- | যথাশক্তি। 

ণহ। 



প্রার়ণ্চি ২৭৫৪ নি প্রীয়শ্চি 

অথ প্রকীর্ণকানি। 

অথোচ্ছিউহ্ ত্রা- 
ক্ষণন্যোচ্ছিউ সচ্ছু 
দেম্পর্শঃ। 

অথে!চ্ছিফ্টোচ্ছিহট- 

স্বর্ণম্পর্শঃ | 

প্রায়শ্চিভানি। 

তদগ্গ এরক্ষালনপূর্ধব- 

কমাচমনহ। 

শিরংস্পর্শে সীনহ। 

উচ্ছিউস্য তু ত্রাঁ- 

হ্ৃণস্যানুচ্ছিবটচর্মম- 
কারাদিস্পর্শে এক- 

রাত্রৎ পয়ঃপানহ॥ 

উচ্ছিক্টচর্ম্মকারাদি- 

কর্তৃকম্পর্শে ত্রিরা- 

ত্রোপবাসান্তে ঘৃত- 

প্রাশনহৎ। জ্বানত 

উদ্োচ্ছিষট বিষয়- 
ঞেদং। 

অভ্ঞানতস্তদদ্ধং | 

একোপবাসানস্তরৎ 

পঞ্চগব্যপানহ । 

কামত ইদৎ ॥ 

. অকামে২ধোচ্ছিন্টে 
চনক্তহ। 

শনঃ স্পর্শেহপ্যে- 

বহ। 

দ্বয়োরেবোচ্ছিক্টয়ো- 
আ্রক্ষণয়োরন্যোন্ত- 

স্পর্শে তদন্সত্যাগ- 
পূর্বক আানহ! 

অত উচ্ছিষটহ্ত বি- 

গস্থানুচ্ছিষ্টবিপ্র- 

তদশকো 

ধেনুদানহ। 

তদশভে। 

চূরণীদানং । | 

১1০ কার্ধাপ- 

ণঃ। 

8০ পণাঃ। 

0০ পণাঃ। 

২ রজতরক্ভি- 

কে। 

দক্ষিণা । 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি। 

যথাশজি। 

যথাঁশক্ভি। 



প্রারশ্চি 

' ৭ প্রবীর্ণকানি। প্রায়ন্চিনানি 1. 

অদুছ্িটিঙ্ স্পর্শে 

কেবল স্বান্হ। 

'অধোচিস্যা কাসতঃ 
খুরেতরসদ্যম্পর্শে [ 

খআকামতঃশুদ্রেচ্ছি 

ম্যপীনাগ স্পর্শে 

'হোরাতেপিবামন 

প্াতাবাপানপা। 

বামাহহ খরার ূ 

শর্নে স্ানহ শ্রাগাত | 

যামতয়ং হতপ্রাশ, | 

নগ। 

অকানহহ পয়াদাহ 

স্পর্শনে আগে ঢা 

প্োবহ! 

কামন্িম্যাঃস্ণর্শে 

শালেচ জাতিজ্হশা 

কপাণমা বাছা 
রত 
[০ 

1 ক 

২৭৫৭ 

তদশজে। 

ধেনুদানহ । 

ূ র ৃ 

প্রারশ্ি 

ভদখকে) 
চুখীগানহ। 

০ পণাঃ। 

লি 

মধ 

কয 

ক 
যে 



গ্রার়শ্চি ২৭৫৬. প্রয়িশ্চি 

তদশভ্ৌ |. দক্দিণা। 

চ্ণাদানহ। 
তদশভো। 

ধেনুদানং। 

অথ নীলীবন্রপরি- | অহোরাত্রোপবাসা- ্ 1০ পণাঃ | 

| ধানং। নস্তরৎ পঞ্চগব্য- 

পানহ। 

ইদমজ্ঞানে । 

জ্ঞানে দৈগুণ্যৎ ৷ 
পালনাদিক্রয়াভদ্- | ৩ ধেনবঃ। | ৯ কার্ধাপণা 

সবত্বেরুপজীবনাৎ 

ভ্রীণি কৃচ্ছাণি। 

নীলীবন্ত্রধারিণাৎ 

সানদ।নতপোহো- 
মন্থাধ্যায়পিতৃতর্পন- " 
মৃহাযজ্ঞান।ৎ বৃথা 

ত্বং। স্্রীণাৎ ক্রী- 

ডার্থনংযোগে শয়- 

্রায়স্চিতানি। ূ 

যথাঁশক্তি! 

নীয়ে ন দোষঃ। * 
অথ পলাগুলশুনা- | উর্দোচ্ছি্টস্ত ছ্িজস্তা ১০. কার্ধা- | যথাশক্তি। 

 দিস্পর্শঃ। আদিনা | কাঁমতঃ স্পর্শে ্র্- পণলভ্যকা্চ- 
স্থরামদ্যশূদ্রে।চ্ছি- | হৎ কুশজলপানং নহ। 

স্টানাং গ্রহণং। ] সাবিভ্রীশতভপস্চ। 

মুত্রোচ্ছিউস্ স্প- ্ ২ রজতরকি- | যথাশৃক্তি। 
শে নক্তৎ। কে। 

কৃতপুবীবোৎসর্থস্ ০ 1০ পণাঃ। | যথাশক্তি । 

পলাগুলশুনাদিস্প- 
শে একোপবাসঃ। 

উদ্ধোচ্ছিটন্ত ছ্য- * ১ কার্বাপণঃ 1 
হোপবাসঃ। 

এতজয়মকামতঃ 1 

যথাশক্তি। 



প্রীয়ম্চি ২৭৫৭ - প্রায়শ্চি 

তাথ প্রকীর্ণকাঁনি।' 

অথোজ্ছিটস্য ন- 
রীষষ্পর্শঃ । 

১৮টি 

-| অমোমপায়িনাং স্থু- 

তদশভো 
খেনুদানং । 

তদশতো৷ দক্ষিণা। - 
চর্ণীদানহ | 

প্রায়শ্চিত্তানি 7. 

“| অনুচ্ছি্স্থয স্পর্শে 

কেবল্ং স্নানহ । 

অধোচ্ছিউস্ত কামতঃ 
স্থবেতরমদ্যস্পর্শে 

অকামতঃ শুক্দোচ্ছি- 
উম্য দীনাঞ্চ স্পর্শে 

অহোরাত্রোপবাসঃ। 

পঞ্চগব্পানিঞ্চ। 

কামতঃ স্থরায়। দ 

শনে আানং প্রাণা- 

য়ামত্রয়ং ঘ্বতপ্রাশ- 

নগ্চ। 

অকামতঃ স্রায়াঃ 

স্পর্শনে ভ্ৰাণে চা 

প্যেবহ। 

কামতস্তম্যাঃস্পর্শে 

আ্বাণেচ জাতিভ্রংশ- 

করপাপম্য প্রায়- 

শ্চিন্তহ জ্য়ং £ 

০ পণাঃ। | বথাশক্তি। 

রাপসন্বদ্ধিথ রাজা 
ণে উদ্কমজ্ঞনং 

ভ্রিরঘমর্ধণং দ্বত- 

প্রাশনঞ্চ | 

অধোচ্ছিউস্ স- 

চেলম্নানহ 1, 
কাদিপুরীষন্পরশঃ | চেলুলান২। শশী 

এপি 



প্রার়স্চি ২৭৫৮ 

“৮-্ল্শ্্ল্শ্ল্লশ্্্শী 

ভাঁসবানরমার্জারখ- 

রো ্ রশৃকরাণাদমে- 
ধ্স্পর্শে মচেলৎ 

স্নানহ। 
এতদপি অনুচ্ছিই- 
স্ত নাস্থ্যদ্ধলেপোপ- 
হতবিষয়ং'। অধ 

উচ্ছিষ্টবিষয়ঞ্চ ৷ 

কাঁকবলাহকাভ্যাং 

অথ'প্রকীর্ণকানি | ; প্রায়স্চিভানি। তদশভেখ | তদশভেঠ। | দক্ষিণা। 
ধেলুদানং | | চূর্ণীদানং । 

আঁদিন! শ্বকাককন্ক- | উর্দোচ্ছিষ্টস্যোপ- ০ 1০ পণাঃ 1 | বখাঁশভি। 

গৃত্তাদিগ্রহণৎ । বাসঃ। পঞ্চগব্যপান- | 

| চর 

অথানুচ্ছিক্টস্য মল- ] পূর্বেেষাৎ ষাং না" 
স্পর্শঃ। মলা যথা । | ভেরধঃ করছয়ে চ 
বসাশু ক্রমন্যত্মজ্জা- | স্পর্শে মৃজ্জলাভঃ/ং 

মৃত্রবিট্কর্ণবিষ্রখাঁঃ॥ | ক্ষালনৎ। উত্তরেষাং 

শ্লেমাশ্রুদুষিকা স্বে- | যগ্জাং নাভেরধঃ কর- 
দে ঘাদশৈতে নৃণাৎ | দ্ধয়ে চ স্পর্শে কে- 
মলাঃ ॥ বলজলেন ক্ষালনুং। 

নাভের্ষা, বিশ 
প্রভৃতিস্পর্শেন্নানধ 

চক্ষুষি ওষ্ঠে বাছু- 
করয়োশ্চ স্পর্শে 

সতোয়গোময়ৈত্তদ- 
া ক্ষালনৎ ক্সানং 

উপবাস: পঞ্চগব্য- 

পানঞ্চ | ০ 1০ পণাঃ। | যথাশক্ি। 



| অত্র বিশেষো যথা। 

ক্ষালনৎ আানঞ্চ | 

অমেধ্যানি যথা | 

মানুযাস্থি শবং বিষ্ঠা 
বেতো! মুত্রার্তিবং 

বনা। ম্বেদাশ্রুদু- 

যিকাঃ শ্রেগ্সা মধ্য 

ফামেধ্যযুচ্যতে 

এবাং দেহাঁৎ প্রচ্য” 

তানামেবামেধ্যত্বং। 

মদ্যবিগু রবি প্রা 

মুখমণ্ডলস্পর্শে স্ব 
ভিকাগোময়ৈবেপি- 
নং ম্ানং উপবা- 

সঃ। তদন্তে পঞ্চ- 
গব্যপান 

পরস্থ যানুষস্যাস্থি 
বসাবিষ্ঠার্ভবমুত্ররে 
তোমজ্দরশোপিতাঁ- 

নাং্পর্শেলেপমা- 

নৎ সান আচম- 

লঞ্চ । আত্মসন্বন্ষিনা- 
মেতেষাংস্পর্শে প- 

রিমান্জনমাচমনঞ্চ। 

প্রারশ্চি ২৭৫৯ প্রায়শ্চি 

1 অথ প্রকীর্ণকানি। | প্রার়শ্চিভ্তানি। | তদশজে।.. | তদশভো, . |. দক্ষিণ] 
বেশুদানং। | চ্র্দীদানং। 

বিঠিতহ্থ শ্রোত্রঘু- 

খাপ্রবিষটামেধ্যলি- 
পগুশরীরম্ত চ তদর্গ- 

০ পণাঃ। যথাঁশক্তি। 



প্রায়শ্চি ২৪৬০ প্রায়শ্চি 

অথ গ্রকীর্ণকানি। | প্রায়শ্চিভীনি |. 1] তর্দশক্তো। তদশভে) দক্ষিণ) 

- "| ধেনুদানং। | চূর্ণীদীনং। 

আন্সেহমানুষান্থি্প- 

শেক্ানহ। 
কামতং স্পর্শে ক্সা 

নৎ গায়ভ্রাউশত- 

জপঃ। স্বৃতপ্রাশনং 

ত্রিরাঁচমনথ | 

কামতোহত্যন্তাভ্যা' |. ০ 

নে ত্রিরাত্রাশৌচা- 

স্তে কৃচ্ছ্পাদহ । 

নিঃস্লেহস্ত স্পর্শে 

আচমনৎ গোস্পর্শঃ 

অর্কদর্শনং ব! | কা- 

হতোহত্যন্তাভ্যাসে 

অহোরাত্রাশোচা- 
ত্তে এতানি কার্ধ্যা- 

ণি। 
সচেলন্নীনৎ | ৪ 

এ 

5০ পণাঃ। | বথাশক্তি ! 

অথ কুদ্রনিম্মাল্য- 

স্পর্শ, 

অথ বজন্বলায়।ঃ 

বর্ণ সবর্ণরজন্থলা- 
স্পর্শঃ। 

রজন্বলায়। ব্রাঙ্ষ- 

ণাং স্বর্ণরজন্থল 

স্পর্শে একরাত্রোপ- 
বাসঃ। পঞ্চপব্য- 

পান্থ । এতৎ কা 

অতঃ। 

অকান তত্তদর্ধং অ- 

খান্মক্তব্রতৎ ॥ 

রজন্বলায়া ভ্রাঙ্মণ্যাঃ 

ঃ [০ পণাঃ। 

[* পণাঃ। 

যথাশক্তি। 

যথাশক্তি 1 



প্রায়শ্চি ২৭৬১ প্রায়িশ্চি 

তদশভো! তদশতো৷ দক্ষিণা । 

ধেনুদানং | | চর্ণীদানং। 

শেষবণুরজস্থলায়াঃং | ১ ধেনুঃ। ওকার্যাপণাঠ। | যথাশক্তি। 

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি- 

বজন্বলায়াঃ স্পর্শে 
ষড়্রাহ্রোপবাসঃ | 

এতচ্চ কামতঃ। 

অকামতস্তদর্ৎ । রঃ 

রজন্বলায়াঃ শুদ্রাঁ ৩ ॥০ পণাঃ। | যথাশক্তি। 

য়াঃ সবর্ণরজস্বলা- 

স্পর্শে একরাত্রো- 

পবাসঃ পঞ্চগব্য- 

পানঞ্চ। ঠ 

সবর্ণযো. রজন্ব- ০ [০ পণাঃ। | যথাশক্তি। 

লয়োরন্যোন্যম্পর্শে 

একোপবাসঃ পঞ্চ- 

গব্যপানঞ্চ | 

অত্যন্তধমরজক্যাঁ 5 ১ কার্ধাপণ- | বথাশক্তি॥ 

দিরজন্বলাম্পর্শে দ্য- লভ্যকাঞ্চনং। 

হসাধ্যৎ ল্গবুর্্- চট 
তত | 

এতচ্চ কামতঃ। 

অকামতত্তদর্ধং 1" 

এতৎ বর্ববৎ শুদ্ধি- 

কালানভ্তরৎ অর্থাৎ 
পঞ্চমেহহনি কা- 

্যৎ। - 

অথ . রজস্বলায়াঃ | প্রথমেহ্ছি স্পর্শে ০ ১৫০ কার্ধা- | ঘথাশক্তি। 

পতিতচাগালাদি- | ভরিরাত্রোপবাসঃ 1 পণহ। 

অথ প্রবীর্ণকানি | প্রায়স্চিভানি ! - 

ঠপহি 
পিসি 



গ্রায়শ্চি ২৭৬২ প্রায়ন্ি 

অথ প্রকীর্ণকানি। | গ্রায়শ্চিভানি। | তদশভে) তদশক্তো ' |. দৃক্ষিণা। 
ূ ধেনুদানং | | চ্রীদানং। |. 

স্পর্শ ।  আদিনা | দ্বিতীয়েহহ্ছি দ্যহো- ০ ১ কার্ধাপণঃ। | যথাশক্তি। | 
অন্তাজবাঁয়সয়োগ্রঁ- | পবাসঃ। পু 

' হুণৃহ। তৃতীয়েহহ্ছি অহো- 5 1০ পণাঃ। | বথাশক্তি। 

রাত্রোপবামঃ! 

চতুর্থেহ্ি বিশুদ্ধি- ১ রৌপ্যমা- | যথাশক্তি। 
আানাৎ পুর্ব স্প- হ। 
শে নক্তৎ | 

এতচ্চাকামতঃ। 

কামতঃ স্পর্শে স- 5 ১০ কার্ধা- | যথাশক্তি। 
ববত্র ত্রিরান্রোপ- পণঃ। 
বাসঃ। তদন্তে অ- 

জাগ্রত কারয়ি- 
তব্যা চ। 

অথ রজন্বলাঁয়া উ- | প্রথম দ্বিতীয়দিনয়ো- ০ ১ কার্ধাপণঃ। | যথাশক্ভি। 

চ্ছিশৃদ্রাশ্বশুকরা- ; রুচ্ছিউশূদ্রাম্পর্শে 
দিল্পর্শঃ | আঁদিনা | দ্বাহোপবাসঃ। 

জন্ুকখরগ্রাম্যকুন্থ- | তৃতীয়দিনে স্পর্শে ০ 

টানাং গ্রহণৎ। | একোপবাসঃ | 
1০ পণাঃ। যথাশক্তজি॥ 

২ রজতমাষ- যথাঁশক্জি। চতুর্থদিনে স্পর্শে ্ 

নক্তহ। কৌ। 
কুক্ুটাদিল্পর্শে স- ্ ২ রজতমাষ- | থাশক্তি। 

ব্বত্র নভ্তমেব। কৌ! 

এতচ্চ প্রাঁয়স্চিভং 

বিশুদ্ধিনালানন্তরং 

কর্তব্যহ । 

একবৃক্ষাদৌ রজন্ব- 5 
লায়াশ্চাগুালম্পর্মে 

£০ পণাঃ 1 | বথাশভি। 



প্রার়ণ্চি ই৭৬৩ প্রায়স্ি 

| অথ প্রকীর্ণক!নি | 

| 
প্রায়স্চিভানি। 

। 

তদশত্তে। , তদশভ্ো৷ দক্ষিণা। 
চুীদানহ। 

অথ চাঁগালাদিসহ্ব- 

রঃ। আঁদিনা শ্বপা 

কপুবনয়োগ্রহ্ৎ। 

অহোরাত্রোপবাসঃ 

পঞ্চগব্যগানঞ্চ । 

রজন্বলায়! উচ্ছিউ- 
চাঁগুালাদিস্পর্শেছি- 

জন্ত্রীণাৎ প্রাজাপ- 

ত্যৎ। 

শুদ্রায়া ধেনুদানং। 

এযু প্রায়শ্চিতেযু 
রজন্বলাত্বমেব নি- 

মিত্তনতে। ন ব্রা 

গ্যাদিভ্যোবিশেষঃ। 

অভ্রাপবাঁদঃ। তীর্থে 

বিবাহে যাত্রায়াং 
অংগ্রামে দেশবিপ্ন- 

বে। নগরগ্রামদাহে 

চ স্পৃষ্টাম্ৃপ্টি ন 
দৃষ্যতি 

সম্ঘৎসরৈকচাগাল- 
সঙ্করে মাসৈকং 
গোমুত্রযাবকাহারঃ। 

এেতৎ প্রায়শ্চিভং 

যৌনাদিবজিতসং- 

সর্গবিষয়ং। 

বালবৃদ্বস্্রীশুদ্রাণা 

মর্ধহ | 

আফোড়শাদালাঃ | 

ধেনুদানং। 

৯ বেনু 

১২ ধেনবঃ। 

৬ বেনবঃ1 

ওকার্ধাপণাঃ। 

৩৬ কার্ধাপ* 

ণাঃ। 

১৮ কার্যাপ 

ণাঃ! 

বথাশক্তি। 

১০* গাবঃ। 

অশক্তে। ১০০ 

কার্ধাপণাঃ ॥ 
অভাবে সর্বব- 

ন্বং। 

৫০ গাবঃ 1 অ+ 

শত্তে৫০কার্ধা; 
পণাঃ। অভাবে 

অর্বস্থার্দৎ। 



প্রায়শ্চি  , ২৭৬৪. গ্রায়শ্চি 

অথপ্রকীর্ণকানি। | প্রায়স্চিভানি। | তদশক্তো তদশক্তে! দক্ষিণা। 

ধেনুদানৎ। | চূণাদানৎ। | , 

চীর্ণে গ্রায়শ্চিত্তে 

ব্রাহ্গণভোজনহ | 

এতগু প্রায়শ্চিত্তং 

ত্রাঙ্গণক্ষভ্রিয়বিশাং 

তুল্যমেব | 
পূর্ববোক্তকালাদক্স- | ৭॥ ধেনবঃ 1 | ২২৭ কার্ধা- | যথাশক্তি। 

কালসঞ্চরে চান্দ্রায়” পণাঃ। 

গং । 

স্বল্পতরে পরাঁকঃ। ] ৫ ধেনবঃ॥ | ১৫ কার্ষাপ- | যথাশভি। 

ণাঃ। 

অত্যন্ত্বল্লকীলে | ২ ধেনু॥ ৬কার্ধাপণাঁঃ। | যথাশজি। 

কচ্ছুদমহ। 
শূদ্রস্যাত্র প্রাজাপ- | ১ ধেনুঃ। | ওকার্ধাপণাঃ। | যথীশক্তি। 
ত্যৎ! 

চাগালাদিসহ্করে 

গৃহাদিশুদ্দির্বথা 
ভবনদহনং অর্থাৎ 

হুতাশনভ্বালানং* 

স্পৃ্টং । পবনং 
অর্থাৎ পূর্ববস্থতিকা- 
কর্ষণেন হ্ৃতিকান্ত- 

রদানং | সর্ববস্গয়- 
ভাশুভেদনং | দার- 

বাণাং তক্ষণহ ! 

শঙ্ষশুক্তিরজতঙ্- 
বর্ণচেলানামস্ডিঃ প্র- 

গালনহ 1 কাংশ্তত 
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অথ প্রকীর্ণকানি। প্রায়শ্চিন্ভানি। | তদশভে। | তদশভো ূ দক্ষিণা । 
ধেনুদানং। ] চূণীদানং । 

| লি শী 1 শা টাল ুলল .| তাত্রাণাসাকরে অ- ৰ 
রাঁদগৌ শুদ্ধিঃ | 
সৌবীরপয়োদধিত- 
ক্রাণাং পরিত্যাগঃ | 

লাক্ষাদিরসধান্যাদি- 

ভুব্যাণাং রক্ষণৎ। 

ঘ্বৃতাদীনাৎ তাঁপন- 

থা)? 

একন্সিশ্নেব কুপে 

দ্বিজানাং চাগালা- 

নাচ নহ জলপামং 
, কুর্ববতাৎ সংসর্গছু- 

ক্টানাং উপবানঃ। 
পঞ্চগব্যপানথ্ | 

বাঁলাপত্যারোণিগ- 

িণীরছানাহ নত্তৎ। 

বালানাং প্রহরদ্য়- 

মভোজনহ। 

চণ্কারাদীনানবি- 

জ্ঞীতসঙ্করে তু চা- 
গালসহরপ্রায়শ্চি- 

ভন্থ যো ভাগঃক- 
ভঁব্যঃ) সংহতানাং 

একন্সিমপহতে ত' 

স্যৈব শোধনং | 

49 ন তুতহস্পুট্িনাং 
সর্কে্হাং শোধনহ॥ 

০ 0০ পণাঃ। | যখশিক্তি। 

পে ২রজতরস্তি- | ঘথাশক্তি। 

কে? 

১ রজতরক্তি- ) য্থাশক্তি ॥ 

কা। 
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তদশক্ভো তদশত্তো। দক্ষিণা । 

ধেনুদানং। | ছুর্ণীদানং । 
অথ প্রকীর্ণকানি। | প্রাযস্চিদ্তানি। 

একশাখাপাষাণাদো 

চাণ্ডালাদিভিঃ সহা- 

রোহণে ত্রাঙ্গণন্ত 

সানমাত্রহ। 

তত্র ফলভোজনে 5 ॥০ পণাঃ। যথাশক্তি। 

ত্রান্ণানুজ্ঞাগনৎস" 

চেলক্সানং অহো- 

রাত্রোপবাসঃ পথ 

গব্যপানঞ্চ | এত- 

ছ্যবধানে | 

সমিধানে ত্রিরাত্রো- 5 ১৫০ কার্যাপ- ] যথাশক্তি। 

পবাসঃ॥ পঞ্চগব্য- ণঃ। 

পানঞ্চ। 

এতদুভয়ং জ্ঞানবি- 

ষয়হ | অভ্ানে এ. 

করক্ষাদে। চাণডালা- 
দিভিঃ সহ ফল- 

ভোজনে অঘনর্ষণং। 
একাবয়বিদ্বারা পর- 

ম্পরাস্পর্শেখপিলা, 
নাদিকং অন্রাপ- 

বাদঃ। রথ্যাকর্দম- 

তোয়ানি নাবঃ প- 

হ্থাত্ণালি চ হস্প 
শলাম শ্রদৃয্যস্তি প- 

কেউরচিভানি চর | 
তৃণ্ণানি তৃণনহ্হঃ॥ 



প্রীয়শ্চি 

অথ প্রকীর্ণকানি। 

অথ রহস্যপাপানি। 

প্রায়শ্চিতানি 

পকে্টরচিতানি ম- 
ঠাদীনি । দ্বিতীয় 

অংসর্িতৃতীয়সংস- 

গিঁণোর্স্তপাদপ্রক্ষা- 

লনপুর্ববকমাচমনং। 

চতুর্থনংর্গে দো- 
ষাভাবঃ | 

ইত্যস্পৃশ্যন্পর্শপ্রায়- 
শ্চিভং ॥ %॥ 

রহস্তকৃতে পাপে র- 

হস্তপ্রায়স্চিত্তং কর- 

ণীয়ং( অন্যেনাবে- 

দিতনিত্যর্থঃ। তত্র 

যদি কর্তা স্বয়ং প্রাঁ 

য়শ্চিভানভিজ্্তদা 

কস্যচিত্রহস্তপাঁপ- 

স্য কিং রহস্যপ্রায়- 

শ্চিভমিতি সামা- 
ন্যেন প্রায়শ্চিতা- 

ভিন্রং সৃষ্ট রহ- 
স্যৎ প্রায়শ্চিভৎ 

কুর্যযাৎ। তত্র যদি 

মরণান্তিকৎ প্রায়, 

শ্চিতং তত্র র্হস্য- 

কুতেহপি মরণমেব 

কর্তব্যং। যত্র ভু 

ব্রতাদিক২ং তত্র 

৭৬৭ 

তদশক্তো 
বেনুদানং । 

----৮-*-৮০--২ি----২লল 

ৃ 
প্রারশ্চি 

তদশভো | দক্ষিণা। 
ছদীদানং। 

ণ 
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অথ প্রবীর্ণকানি। | পরায়স্চিভানি। , তদ্শক্তো দক্ষিণা। 

চুীদানং । 
তদশক্তো 

ধেনুদানহ। 

জাতিশক্তিগুণসকৃঘ 

দ্যাদ্যপেক্ষয়। প্রকা- 

শকৃতপাপোজপ্রা- 

্শ্চিতুদ্য বিংশতি- 

ভাগত্রিংশভ্তাগবন্রি- 
ভাগাঃ বল্গষ্যাঃ ॥ 

অথবা মহাপতিকে- | ১৫ ধেনবঃ| |) ৪৫ কার্ধাপ- | ৯ গাঁবঃ॥ অ- 

ঘকামতো মনুজ- ণাঃ। শত্তে৮//৬% 
মান্বিকং ব্রত কার্ধাপণ!2। 

করণীয়ং | 

কামতো! দৈগুণ্যৎ | | ৩০ ধেনবঃ। | ৯০ কার্ধাপ- | ১৭ গাবঃ। 
অন্যেযু পাপেষু ণাঃ। অশক্তো 
গুরুল।ঘবাপেকয়! ১৬1%১৩। 

প্রাণায়ামশতমেব কার্বাগগাঃ ॥ 

একাহদ্য হত্র্যহত্র- 

মেণ মাং যগ্মামং 

সম্বঘসরৎ বাভ্যম- 

নীয়ং | ভ্রতকরণা- 

শক্তেনাপি জপহো- 

মধ্যানতীর্থসেবাদা- 

নবেদাভ্যাসাদয়ঃ 

কাধ্যাঃ। ইতি রহ- 

স্প্রাযশ্চিন্তং ১ 

ইতি শুলপাণিরৃতপ্রায়শ্চিভ্ুবিবেকোক্তনববিধপাঁপানা 
প্রায়শ্চিভানি সমাপ্ডানি হক, 

সাপীশশিশ 

--২২৮৮৮-.০০০আলিললল 



প্রারস্তঃ ২৭৬৯ প্রাবৃতৎ 

প্রায়িকং (ত্রি) বাহুল্যে ভবং । যথা । 

. ক্ষৈণ্যজ্ঞানে তু প্রায়িকমরণৎ জান গ্রবৃ- 

তস্য, চান্দ্ায়ণাদিকৎ। ইতি প্রায়শ্চিত- 

তভ্বহ ॥ 
- 

প্রায়দ্ধেষী [ন্] (পুং) ঘোটকঃ। ইতি 

শব্দুচক্জিকা ॥ 

প্রাযোজ্যৎ (ত্রি) প্রযোজনার্হং ॥ যথ! । 

প্রাবোজ্যৎ ন বিভজ্যেত। যদযস্থ প্রযো- 

জনা পুস্তকাদি তম্মুর্থৈঃ সহ ন বিভ- 

নীয়মিতি দায়ভাগঃ ॥ 

. প্রায়োপবিঃ (ভ্বি) প্রাযোপবেশবিশিক্টঃ | 

-. যথা। প্রাযোপবিকউং গঙ্গায়াং পরীতং 

পরমধিভিঃ। ইতি শ্রীভগবতহ ॥ প্রায়েণ 

সৃত্যুপর্যন্ভানশনেনোপবিস্টমিতি 
তণ্রা- 

কায়াং ভ্রীধরদ্বামী ॥ 

প্রায়োপবেশঃ ( পুহ ) সন্যাসপূর্ববকানশন- 

স্থিতি: । যথা। গ্রায়োপবেশো। রাজষে" 

ধিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ। ইতি ভ্ীভাগ 

বতে ১২ স্কন্ধঃ [ 

প্রারবঃ ( পুং ) প্রালদ্ধঃ ৷ শরীরার্তকাদৃষ্ট- 

" বিশ্রেষঃ। যথ!। প্রারবকর্ধ্শাৎ ভোগা 

দেব ক্ষয়ঃ। ইতি স্যৃতিঃ প্রারবমশ্ন্নভি- 

মানশুন্তঃ 1 ইতি ভ্রভাগবতং ॥ প্রারন্ধ- 

কর্্মবিক্ষেপাদ্ধাসনা তু ন নশ্টুতি । ইতি 

ভগবধনীতায়াৎ মধূনুদনপরস্থতী চ 

প্রার্ধিঃ (ভ্্ী) গলবন্ধনরঙ্ছুঃ। ইতি হারা" 
বলী? 

প্রারস্তঃ (পুহ) প্রকর্ষেন আরম্তঃ। বখা। 

" শ্রারন্তে কর্নাহ বিপ্রঃ পুনীকহ ঘরে 

ঘ্বরিৎ ৪» ইতি শ্ৃতিঃ 
১৮৪ 

প্রার্থনৎ (ক্লী) ৭ প্রকর্ষেণ বাঁচনং 1 তৎ- 

প্রার্থনা (ভ্্রী) এ পর্য্যায়ঃ। যাক্তা ২ অভি- 

শল্তিঃ৩ যাঁচনা ৪ অর্থন! ৫1 ইতি শব্দ- 

রত্রালী [ 

প্রার্থনীয়ং (লী) ঘ্বাগরযুগং |. ইতি শব্দরত্রা- 

বলী ॥ প্রার্থনাবিষয়ে তরি ॥ 

আর্থিতঃ (ভি যাচিতঃ। শক্রসংরুদ্ধঃ 1 
অভিহিতঃ 1 ইতি. মেদিনী [ হতঃ | 

ইতি ত্রিকাগুশেবঃ ॥ 

প্রালন্বৎ (ক্লী) কণ্ঠাৎ ধজুলম্বমানমাল্যৎ ॥ 
ইত্যমরঃ ॥ 

প্রালম্িকা (ত্র) ব্বর্ণরচিতললন্তিকা | হুবর্ণ- 
হারঃ। ইত্যমরঃ॥ 

প্রালেয়ং (রী) হিমহ। ইত্যমরঃ 
প্রালেয়াংশু£ (পুং ) চন্দ্রঃ ॥ ইতি হলায়ুধঃ 
প্রাবটঃ (পুং) ববঃ। ইতি জটাধরঃ ৪ 

প্রাবরঃ (পুং ) প্রাচীরং। ইতি শব্দরত্বাবলী 

প্রাবরণং (কী) উন্তরীয়বন্ত্রং | তত্পর্ধ্যায়ঃ 1 

প্রচ্ছাদনং ২ সংব্যানং ৩ উত্তয়ীয়কৎ ৪। 

ইতি হেনচন্দুঃ ॥ প্রকু্টাবরণঞ্ 

প্রাবারঃ (পুহ ) উত্তরাসঙ্গঃ॥ উত্তরীয়বন্ত্রহ। 
ইত্যমরঃ 

প্রাবারকীটঃ € পুহ ) কীটবিশেষঃ ॥ তু 

পর্য্যায়ঃ। বুণুঃ ২। ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রাহট[ ফু] তরী) বর্ধাকালঃ। শাবণভান্র- 

নাষৌ ইত্যমরহ ৪ " 

প্রাহড়ত্যয়ঃ (পুহ) শরহকালহ। ইতি সাজ, 

নির্ঘনটত ৪ 
প্রারতহ (ত্র) প্র্ক্টাবরণহ। গভিতবন্রহ ॥ 

ইতি ভরত ৪ তহপর্যায়ঃ। নিহীতহ ২। 



প্রানদঃ 

ইত্যমরঃ ॥ নিৰৃতৎ ৩। ইতি তট্রাকায়াং 
স্বাসী॥ 

প্রাৰৃতিঃ (ভ্ত্রী) গ্রাচীরহ। ইতি শব্দরহা 
বলী ॥ 

আর্ষা (ভ্ত্রী) ঘনাগ্রমঃ| বর্ধাকালঃ। ইতি 

ত্রিকাণ্ডতশেষঃ £ 

প্রার্ষায়ণী (জ্ত্রী) কপিকচ্ছুঃ । আলকুণী ইতি 

ভাষা । ইত্যমরঃ ॥ 
প্রীবৃষিকঃ (গুহ) ময়ূরঃ॥ ইতি ধরণিই ॥ 

প্রাুট্কালভবে ত্রি॥ 
প্রার্ষেণ্যঃ ( পুং ) কদম্বরৃক্ষঃ॥ ইতি মেদিনী॥ 

কুটভরৃক্ষঃ | ধারাঁকদন্বঃ | ইতি রাঁজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

প্রার্যেণযঃ (ত্রি) গ্রাচধ্যৎ | ইতি শব্দরত্রা- 
বলী ॥ প্রাবুট্কালভবং | ইতি মেদিনী ॥ 

প্রারৃষেণ্যা (ভ্ত্রী ) কপিকচ্ছুঃ। রক্তপুনর্নবা। 
ইতি রা'জনির্ধঘ'টঃ ॥ 

প্রারৃষ্যৎ (ক্লী) বৈদূর্য্ৎ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
গ্রারষি ভবে ভ্বি॥ 

প্রাবৃষ্য ( পু) কুটজঃ | ধারাকদম্থঃ | বিক- 
্টকঃ 1 ইতি বাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

শ্রাশিতং (ক্রী) পিতৃবজ্ঞঃ। ইতি জটাঁধরঃ ॥ 
ভক্ষিতে ত্রি। 

প্রান্মিকঃ (পুহ ) সভ্যঃ। ইতি ত্রিকাণুশেষঃ [ 
প্রশ্নকর্তরি ত্রি॥ 

গ্রামঃ ( পুহ ) কুন্তান্ত্রৎ। কৌচ' ইতি হাঁ 

ইত্যমরঃ ॥ 
প্রাসকঃ ( পু) পাশকঃ। 

প্রাধান্রঞ্চ ॥ 
প্রসঙ্গঃ (গুহ) যু ॥ যৌয়ালি ইতি ভাষা! 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

২৭৭০, 
ইত্যমরঃ॥ অনমঃ শকটন্ত সন্দদ্ধি অনমি 
মন্বদ্ধং বা! যু বুগং ততেহিস্তৎ যহ বহু" 

সাঁনাং দমনকাঁলে ক্কদ্ধে আসজ্যতে তৎ 

যুগং প্রাসঙ্গঃ॥ ইতি ভরতঃ ॥ 

প্রসঙ্গঃ (পুং ) সুগবোচুরষঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

আনাদঃ (পুং) দেবভৃভুজাং গৃহং | ইত্য- 

নরঃ॥ তল্লক্ষণাদি বথা। সত উবাচ। 
প্রাসাদানাৎ লক্ষণন্ত বে শৌনক 

তচ্ছণু। চতুংষ্রিপদৎ কৃত্ব! দিখিদিক্ষুপ- 

লক্ষিতৎ ॥ চতুফ্ষোণৎ চতুর্ভিশ্চ ছারাণি 

সূর্বযসংখ্যয়া । চ্থারিংশাউভিশ্চৈ 

ভিভীনাৎ কল্পনা! ভবেৎ ॥ উর্দক্ষেত্রসম! 

জঙ্ঘা৷ জঙ্বার্দদ্বিগুণৎ ভবে । গর্ভবিস্তর- 

বিস্তীর্ণা শুকান্রা চ বিধীয়তে। তত্রিভাগেণ 

কর্তব্য পঞ্চভাগেন বা পুনঃ | নির্গযন্ত 

শুকাত্রায়। উচ্ছুয়ঃ শিখরার্দগ্রঃ | চতুর 
শিখরং কৃত্ব! ত্রিভাঁগে 'বেদিবন্ধনং । 

চতুর্থে পুনরস্যৈব কণ্ঠমাঘলসারকহ ॥ & | 
অথবাপি সমৎ বাস্তৎ কৃত্বা যোড়শ- 

ভাগিকং। তন্ত মধ্যে , চতুর্ভাগরমাদৌ 

গর্ভন্ত কারয়েশু ॥ ভাগদ্বাদশকাৎ 'ভিন্তিৎ 

ততস্ত পরিকল্পয়েৎ। চতুর্ভাগেণ ভিতী- 

নামুচ্ুয়ঃ ক্াৎ প্রমাণতঃ 0. দ্বিগুণ 
শিখরোচ্ছায়ে ভিত্যান্্ায়াচ্চ দাঁদতঃ শিখ- 

রা্ধন্থ চার্দেন বিধেষাস্ত প্রদক্ষিণাঃ ॥ চতু- 

দক্ষ তখা জেয়ো নির্গনভ্ত তথা বুধৈঃ। 

পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্তগানৎ বিচ" 

ক্ষণঃ ॥ ভাগষেকহ খৃহীছ! তু নির্থমহ কল্প 

য়ে পুনঃ গর্ভসুতেদযো ভাগাদগ্রতো দুখ" 
নগডুপঃ॥ এতহ সানান্যমুদ্দিষউং প্রানাদষ্য 
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এ. হি লক্ষণৎ 1 ₹ | লিঙ্গমানমথে। বক্ষ্যে 

. পীঠো লিহ্গসযে। ভবে ॥ দ্বিগুণেন 

ভবেদগর্ভঃ সমন্তাচ্ছৌনক গ্রুবং | তছিধা 

চ ভবেভিভিির্জভবা তদ্ধিস্তরার্দঘগা ॥ দ্বিগুণৎ 

শিখরং প্রোক্তৎ জঙ্যায়াশৈচেৰ শোনক। 

-কঠৎ গর্ভীবরৎ কন তন্মানেন শুকা- 

স্রকাহ ? নির্গবন্ত সমাধ্যাতিঃ শেষহ সুল- 

বদেব তু। লিঙ্গমানঃ স্মৃতো হেব দ্বার- 

মানমখোঁচযতে ॥ ক্ষ 1 করাগ
্রৎ বেদবহ 

ক দ্বার ভাগা্টকং ভবেৎ। বিশ্তুরেণ 

সমাখ্যাতং দ্বিগুণং বেচ্ছয়। ভবে ॥ দ্বার 

বহু পীঠমধ্যে তু শেষ শুধিরকং ভবে । 

পাদিকৎ শেষিকং ভিততিদ্বারার্দেন পরি- 

গ্রহাৎ চ তদ্দিন্তারসমা জঙবা শিখরং 

দ্বিগুণহ ভবেহ | শুকাঘ্রা পুর্বববূজের। 

নির্গমোচ্ছায়কং ভবেহ ॥ মণ্ডপে মান 

মেতৃভু ্ বরূপঞ্চাপরং বদে। 
| ত্রৈবেদৎ 

কাঁরয়ে€ড ক্ষেত্রুং যত্র ভিষ্ঠন্তি দেবতা: ॥ 

ইহ কৃতেন মানেন ঘাহভাগবিনির্গতৎ ! 

. নেমিঃ পাদেন বিভ্তীর্ণ। প্রাবাদস্য সন 

স্ততঃ [ গর্তন্ত ছবিগুণং কু
রধ্যাৎ নেম্যা মানৎ 

ভবেদিহ স এব ভিন্তেরতসেধে! দিগুণঃ 

শিখরো। মতই ৪ ল প্রাসাদানাঞ্চ বক্ষ্যামি 

মানহৎ যোনিঞ্চ নামতঃ। বৈরাজেঃ পুষ্প 

কাখ্যশ্চ কৈলানে। মালক
াহরয়ঃ ৪ ত্রিপি- 

উপঞ্চ পঁগৈতে শ্রামাদাঃ সর্বযোনয়ঃ । 

প্রথমশ্চনুরলো হি দ্বিহীয়ন্ত্ব তদার়তঃ ॥ 

ভে! বৃ্ায়তশ্ান্সোহষ্টাত্রশ্চেহ চ 

পরঞচমহ। এতেভ্য এব সন্ুতাঃ প্রাসাদ 

হুমনোহরাঃ ৪ নর্ধপ্রকৃতিভূতেভ্যশ্চহ্থা- 

রিংশচ্চ এব চ। মেরুস্চ মন্দরশ্চৈব 
বিমানশ্চ তথাপর:॥ ভদ্রুকঃ সর্ববতো- 

ভজ্ ক্ুচকো নন্দনভ্তথা। নন্দিবদ্ঘন- 

হভ্রশ্চ প্রীবৎসশ্চ নবেত্যমী 7 চত্রআঃ 

সমুভূতা বৈরাজাদিতি গশ্যতাহ | গ্ষ। 

বড়ভী গৃহরাজশ্চ শালাধৃহঞ্চ মন্দিরং ॥ 
বিমানশ্চ তথা ব্রহ্ধনন্দিরে ভবন তখা। 
উত্তন্নং শিবিক| বেশ্ম নবৈতে পুঙ্পকো- 
বাঃ 0 বলয়ো দুন্দুভিঃ পছ্মে! মহা- 

পন্মস্তথাপরঃ। ভদ্রকঃ বর্বতোভদ্ডো 

রুচকো! নন্দনস্তথ। 2 গুবাবৃক্ষস্তথান্যচ্চ 

বৃতাঃ কৈলানসভবাঃ 1 ক 1 গজোহথ 

বৃষভো হংদো। গরুড়ঃ পিংহনামকঃ ৪ 

ভূষুখে। ভূধরশৈচৈব শ্রীজয়ঃ পৃথিবীধরঃ। 
বৃত্তায়তঃ লদুদ্ভুতো৷ নবৈতে মালকা- 

হরয়াৎ [%॥ বহু চক্রং তথা্যচ্চ মু্ঠিকং 

বক্রদহংজ্রিতং। বক্রুঃ স্বত্তিকখড়েগী চ 

গদা শরবৃক্ষ এবচ ॥ বিজয়ে! নামতঃ শ্বেত 

ভ্রিপিউপসমুভতবাঃ | ক্ষ 1 ভরিকোণপত্র 

মর্দেন্দু চতুক্ষোণং দ্বিরটকং ॥ যত্র তত্র 

বিধাতব্যং নংস্থানহ মগুপস্থা ভূ। রাজ্য 

বিজয়শ্চৈব মাঁযু্ব্ঘনমেব চ ॥ পু্রলানঃ 

শ্রিয়ঃ পুঠিত্রিকোণাদিক্রমান্ডবেহ ৪ 

কুরধ্যাৎ ধ্বজাদিসংখ্যাং বা ছারি গর্ভগৃহ' 
তথা ॥ মগ্ুপঃ সসসংখ্যাভিপঁণিতঃ সুত্রত- 

স্তথা। অগুপন্ত চতুর্থাংশান্ত্রঃ কারো 

বিভ্ানতা! ॥ স্পর্ধা গবাক্ষকোপেতো! নির্গ 

বাক্ষোহথব! ভবে২। সার্ভভিভ্িপ্রমাণেনা 

ভিতিমানেন বা পুনঃ ॥ ভিত্েদৈগপ্যতো। 
বাপি কর্তব্য নণ্ডপাঃ কচিৎ। প্রাসাদে 
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প্রান্থিকঃ (ত্রি) প্রস্থৎ অন্তবতি প্রান্থিকঃ 

কটাহঃ | প্রস্থ স্বন্রিন্ সমাবেশয়তী-.. 
ত্যর্চঃ। প্রাস্থিকী ত্রান্মণী। প্রদ্থমব- 
হুরতি পচতি বেত্যর্থঃ। ইতি মিদবান্ত- 
কৌুদী॥ | 

প্রাহঃ (পু) নৃত্যোপদেশঃ। ইতি শব" 
মালা ॥ নির্বিিসর্গশেচ প্রপুর্ববতিবর্ত- 

জ্রধাতো রূপমপ্যেবহ ॥ 

প্রাহুঃ ( পুহ ) পুর্ববাহ্ঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রা ব্য পূর্ব্বাহে। ইতি সিদ্ধান্তকৌযুদী ! 
প্রান্ত্েতনঃ (তরি) পূর্বাহ্নসন্বন্ধী। ইতি 

বগ্ররী কার্যা চিত্র( বিষমভূমিক! ॥ পরি- 

মাগণনিরোধেন রেখ! বৈষমাতৃমিকা। আধা 
রন্ত চতুদ্ঘারশ্চতুর্মগুপশোভিতঃ ॥ শত- 
শৃ্গনমাযুক্তো। মেরুপ্রাসাদ উত্তমহ 
মণুপান্তম্য কর্তব্য ভল্তন্ত্িভিরলঙ্কতাঃ 1 

ঘটনাকারমানানাং ভিন্ন। ভিম। ভবস্তি বে। 
কিয়ন্তে!যেযু নাধার। নিরাধার।স্চ কেচন ॥ 

প্রৃতিচ্ছন্দকভেদেন প্রানাদাঃ সম্ভবন্তি তে। 

অন্যোগ্যিসঙ্করাস্তেষাং ঘটন। নায় ভেদৃতঃ ॥ 

দেবতাঁনাং বিশেষায় প্রাসাদ বহ্বঃ 

লতাঃ। গ্রাসাদে নিয়মে! নাস্তি দেবতানাং 

স্বয়ভুবাং॥ তান্যেব দেবতানাঞ্চপুর্ববমানেন দিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ 

কারয়ে। চতুরআয়তান্তত্র চতুক্ষোণ- | প্রাহেতরাং ব্য অতিশয়পূর্ববাহে। ইতি দুগ্ধ 
সমন্বিতাঃ॥ চক্দ্রশালান্বিতাঃ কার্ধ্যা ভেরী- বোধব্যাকরণং ॥ 

শিখরমতযুতাঃ । পুবতে। বাহনানাথ 

বর্তব্য। লঘুমগ্ুপাঁঃ ॥ নাট্তশালা চ কর্তব্য! 
দ্বারদেশসমাশ্রয়া । প্রামাদ দেবতানীঞ্চ 

কারা দিচ্ষু বিদিক্ষুপি ॥ দ্বারপালাশ্চ 

* কর্ভবা। মৃখ্যা শত্বা পৃথক্ পৃথক্। কিঞি- 

প্রিযঃ (পুং ) ভর্তা । ইত্যমরঃ | মবগবিশেষঃ। 
ইতি জটাধরঃ ॥ খদ্ধিনামৌষধং। হুদ্যে 

ত্রি। ইতি মেদিনী॥ জীবকৌষধং। 

ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ প্রিয়োহপ্রিয়শ্চ 
কার্ধ্যবশান্তবতি ! যথা । নহি কস্ত প্রিয়ঃ 

দিদূরতঃ কার্ধ্যা মঠান্তত্তোপজীবিনাহ ॥ 

প্রারৃত1 জগতী কার্ধ্যা ফলপুষ্পজলান্বিতা। 

প্রাষাদেষু স্থরান্ স্থাপ্য পুজাভিঃ পুঁজয়ে- 

কো বা বিভ্রিয়ো বা জগজ্রযে । কালে 

কাধ্যবশাৎ সবর ভবস্ত্যেবাপ্রিয়াঃ প্রিয়াঃ॥ 

ইতি প্রীরুষ্থজন্মথণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ ॥ 
ক্বরঃ॥ বাস্ছদেবঃ সর্ববদেবঠ সর্ধবভাক্ 

তদুগৃহাদিকৎ॥ ইতি গারুড়ে প্রাসাদ- 

কীর্তভনহ নাম ৪৭ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্রাসাদকুদ্ধুটঃ ( পুৎ ) পারাবতঃ । ইতি |. 

শ্রিয়কঃ (পু) পীতশালকঃ | নীপঃ1 চিত্র 

যগঃ। অলিঃ। প্রিয় । কুহুমৈৎ। ইতি 

মেদিনী 7 ধারাকিদম্বঃ । .'অশনবৃক্ষঃ। 

ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ - 

ভরিকাশেষই ॥ প্রিয়ঙ্করঃ (ব্রি) শ্রিয়কারকঃ | ঘথা। সহাঙ্গ- 
:প্রাদিকঃ (গুহ) প্রাসান্ত্রধারী । প্াসপ্রহারী। লীন এচ্ছুকে বংশে দাশরবির্ম্ ৷ , পিতুঃ 

তহুপর্যায়ঃ | কৌত্তিকঃ ২ | ইত্য- প্রিয়ন্করো ভর্তা ক্ষেমকারভ্তপস্থিনাঁং | 
মরহ ॥ £ ইতি ভন্টিঃ ॥ . 



প্রিয়ত! ২৭৭৩ .প্রিয়ত্র 
২ 7৮২৮5757২1২ ঁঁশ্শ্ীশীশটীস্ী সি ৯ 

প্রিয়নকরী (ভ্্রী) বৃহজ্জীবন্তী | শ্বেতকণ্ট-)| প্রিয়তোঁষণঃ (পুং ) যোড়শবন্ধাতিরিক্ররতি- 
কারী। অশ্বগন্ধা ৷ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

প্রির্কুঃ (স্ত্রী ) স্বনামখ্যতিন্্গন্ধিরৃক্ষবিশেষঃ। 

তৎ্পর্ধযায়ঃ | শ্যামা ২ মহিলাহ্বয়া ৩ 

লত1৪ গোবন্দনী ৫ গুক্দ্রা ৬ কফলিনী ৭ 

ফলী ৮ বিৰকৃসেনা ৯ গন্ধকলী ১০ 

বন্ধবিশেষঃ। তস্য লক্ষণং বখা। নারী 
পাদে স্বহস্তেন ধারয়েজঘনোপরি। 
স্তনাপীড়করঃ কামী কাময়েৎ প্রিয় 

তোষণঃ ॥ ইতি রতিমপগ্তরী ॥ শ্রিয়স্ত 

তুষ্টিকারিণি ত্রি। 

প্রিয়ত্বং কৌ) প্রিয়তা। তৎপর্য্যায়ঃ। প্রেম ২ 
প্রিয়বল্লী ১৩ ফলপ্রিয়া ১৪ গৌরী ১৫ প্রেঘা ৩ ন্েহঃ ৪ প্রণয়: ৫ হাদি, ৬ 

হ্বভা ১৬ কম্গুঃ ১৭ কন্ধুনী ১৮ ভঙ্গুরা ১৯ প্রিয়ত! ৭ ন্সি্ধতা ৮1 ইতি শবরত্রা- 

গৌরবল্লী ২০ শুভগ্ৰা ২১ পর্ণভেদ্িনী ২২ বলী।॥ 

শুভা২৩ পীতা২৪ মহ্ছল্যা২৫ শ্রেয়সী২৬। | প্রিয়দর্শনঃ (ব্রি) হ্বদৃশ্যঃ | তৎপর্যযা়ঃ। 
অশ্য] গুণ! | শীতলত্বং | তিক্তত্বং | দাহ- চস্ষুব্যঃ ২। ইতি জটাধরঃ ॥ 

পিভাজদোফভ্রনবান্তিভ্বরবস্তুজাড্যনাশি- | প্রিয়দর্শনঃ (পুং) শুকপক্ষী। ্ষীরিকার্ক্ষঃ। 
-* তব ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ তুবরত্বং | ইতি জটাধরঃ 

অনিলনাশিত্বং 1 রক্তাতিযোগদোরর্ধ্া- ] শ্রিয়প্রায়ঃ [ফ্] (রী) শ্রিযবক্যৎ। তত 

স্বেদগুলতৃড়্বিষমোহনাশিত্ব্চ ।* ইতি পর্য্যায়ঃ | চটু ই চাটুও। ইতি হেম- 

ভাঁবপ্রকাশঃ ॥ ক ॥ রাজিকা । পিগ্ললী। চন্দ্রঃ [ 
কছুঃ। ইতি মেদিনী | কটুকী। ইতি | প্রিয়প্রেপ্হঃ (ভরি) ইঞ্টার্থোদূযুক্তং। উত 

। ধরণিঠর হৃকঃ1 ইতি জটাধরঃ [ 

প্রিয়জনঃ ( পু) হুদ্যলোকঃ। প্রৌডচভাবজঃ। | প্রিরমধুঃ (পুং) বলরানঃ। ইতি হেম' 
যথা। প্রোঢ়ভাবানুবিতো যন্তচ্ত প্রিয় |. চক্র 
জনোহত্র সঃ। ইত্যুজ্বলনীলমণিঃ শ্রিয়ন্ঘদঃ (পুহ) খেচরঃ | গন্ধর্বভেদঃ | 

প্রিয়জীবঃ (পু ) শ্োনাকরৃক্ষঃ॥ ইতি রাজ- শ্রিয়ভাষিণি ভ্রি। ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

কারস্ত ১১ প্রিয়কঃ ১২। ইত্যমরঃ [ 

. নির্ধন্ঃ | + তৎকারণৎ বথ1। গোনহক্রপ্রদাতারো 

প্রিয়তমঃ (পুহ ) নযুরশিখারক্ষঃ। ইতি শব্দ] ছুমিদাতার এব চ। বে হুবরপ্রদাতার- 
চল্জিকা হ +অতিশয়প্রিয়ে তরি শথ! সর্ষে প্রিয়ন্বদাঃ ॥ ইতি দাঁলসাগরে 

প্রিয়তরঃ (ভরি) অনয়োরতিশয়েন শ্রিয়ঃ | শিবপুরাণহ £ 

ইতি ব্যাকরণং শরিবর্ণী (তরী) শ্রিয়ঙুঃ। ইতি জটাধরঃ 
প্রিয়তা (জী) শ্রিরন্ত ভাবঃ। হার্দৎ | ইত্য- | প্রিয়ব্রতঃ ( পুহ )্ায়সবনুপুজঃ॥ যথা । 

অরঃ ॥ প্রিয়ব্রতোভানপাদৌ ননোঃ স্বায়হুবস্ত 
১৮৫ 



কথিতৌ। তব ॥ ইত্যগ্রিপুর(পিহ ॥ 
শ্রিয়বল্লী (জট) প্রিয়ঙ্থুঃ | ইতি রাঁজনির্ঘন্টঃ॥ 

প্রিয়বাদী [ন্] (ভ্রি) মনোজ্ঞবক্তা । যথা। 

কোইতিভারঃ সমর্থানাৎ কিং দুরৎ ব্যব- 
সার়িনাহং। কো! বিদেশঃ সবিদ্যানাহ কঃ 

পরঃ প্রিয়বাঁদিনাৎ ॥ ইতি চাণক্যৎ ॥ 

প্রিয়দখঃ (পু ) খদিরঃ1 ইতি শব্দচন্ডরিকা ॥ 
প্রিয়শ্চাঁে। সথ| চেতি প্রিয়স্য সখ! ইতি 
চ | ইতি ব্যাকরণং ॥ 

শ্রিয়সত্যৎ ( ক্লী ) সুনৃতখাক্যৎ। ইতি হেম- 
চন্দ্র ॥ 

শ্রিয়সন্দেশঃ (পু) চস্পকরৃক্ষঃ ৷ ইতি শব্দ- 
চক্দ্রিকা ॥ প্রিয়নংবাদশ্চ ॥ 

প্রিয়মালকঃ ( পুং ) অসনবৃক্ষঃ। পেয়াসাঁল 
ইতি খ্যাতিঃ। ইতি বাজনির্ধন্টঃ ॥ 

প্রিয় (ভ্্রী ) নারী। ইতি শবরত্রাবলী ॥ 

ভার্য্যা । ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ এলা। ইতি 

শব্দচন্ডরিকা ॥ মলিক। মদিরা। ইতি 

রাজনির্ঘন্টঃ ॥ বার্ভী। ইতি ধবণিঃ ॥ 
পরিয়ান্ৃঃ গং) আত্রবৃক্ষঃ | ইতি রাজনির্ঘপ্টঃ ॥ 

+ তলে হুদ্যজলে চ ক্লী ॥ 

শ্রিযালঃ ( পুৎ ) ব্ৃক্ষভেদঃ । পিয়াল ইতি 
ভাষা । অন্ত বীজ চিরন্রীতি প্রসিদ্ধং ৷ 

তৎপর্ধ্যায়ঃ ৷ চারঃ ২ অখন্রঃ৩ খরক্কন্ধঃ ৪ 

ললনঃ ৫ চারকঃ ৬ বহুবন্কঃ ৭ সন্নদ্রেঃ ৮ 

তাপমশ্রিয়ঃ ৯ ন্লেহবীজঃ ১* উপবটঃ ১১ 

মক্ষবীধ্যঃ ১২1 ইতি ক্বাজনির্ধন্টঃ ৪ 

পিয়ালঃ ১৩1 ইত্যমরঃ ॥ বহুলবন্কলহ ১৪ 
. ব্বাজাদনহ ১৫ তাপনেক্টঃ ১৬ সমকদ্রঃ১৭ 

ধনুঃপটত ১৮। অধ্য গণুঃ | পিতককাত্র 

নাশিত্বং | তৎফলগুণাঃ। মধুরত্বং 

গুরুত্বং | সিগ্বত্বং | সরত্বং | মরুতগিত্ত 

দাঁহভবরতৃযাপহত্বঞ্ধ ॥ তন্মজ্জগুণাঃ। মধু 

রত্বৎ॥ বৃষ্যত্বং। পিভানিলাগহত্বৎ। 

হুদ্যত্বৎ | ছুর্ভরত্বৎ | স্িগ্বত্বৎ। বিউ্তিত্বং। 
আইমবর্ধনত্বপ্চ | ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ অপি 

চ। চারস্য চ ফলং পক্ষং বৃষ্যং গৌঁন্যা 

শক গুরু ৷ তদ্বীজং মধুরৎ বৃষ্যং পি্- 

দাহার্ডিনাশনং ॥ ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

প্রিয়াল! (ত্র) দ্রাক্ষা । ইতি রাজনির্ঘনঃ | 

প্রিয়োদিতং (বি) চাটুবাক্যং। ইতি শব" 
রত্বাবলী ॥ প্রিয়বাক্যবিষয়শ্চ | 

প্রী ক তর্পণে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ ক যং 

প্রায়য়ন্তি কবিসৃক্তিরসায়নানি। ইতি 
হলামুধঃ। প্রীণয়ত্যপীতি কেচি। ইতি 

ছুর্গাদাদঃ ॥ 

আীঙ ঘ প্রীতৌ। কান্তো। ইতি কবিকল্প- 
ক্রম ॥ আীতিরিহ প্রীতীভাবন্। উ যয 

শরীয়তে প্রণয়িযু। ইতি হুলায়ুধঃ। ইতি 
ছুর্গাদানহ ॥ 

শ্রী ঞ তর্পণে। ইতি কবিকন্পজ্রনঃ [এ 

প্রয়তি প্রয়তে 1 ইতি দুর্থাদায়ঃ 1 

ী ঞ গ কান্ডে।। তর্পণে। ইতি কবিকল" 

ভ্রমঃ ॥ তর্পবসিহ রী ভীতি শরীতীকর 

ণঞ্চ। এ গ প্রভুঃ অণিতু বিশবডুকু। 
শ্রীণাতি বাক্ধবজনানিতি হলাযুধঃ | 
শনীতে। ইতি ছূর্ণাদাসঃ | 

আঃ (ত্ী) আীতিঃ। ইতি কনধাতুটাকায়াৎ 
ছর্গদানঃ ॥ প্রগসাবিভভ্ভিঃ ।যথা । ভিশঃ 



ও গীতি ২৪৭৫ 

* . শ্রীহীত্রীচীপীসীপ্ত্যঃ | ক্যাদীনি ত্রীনি ভরীণি 

_. জুমা গ্রী্ীত্রীচীপীষীন্তীনংজানি স্যাঃ। 

. ইতি মুগ্ধীবোধব্যাকরণহ ॥ 

শীণঃ (ত্রি) পুরাতনঃ | ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

লীতঃ | ইতি ব্যাকরণং ॥ 

আীণনৎ (ক্রী) তৃপ্তিকরণং। তৎপব্যায়ঃ। 

তর্পনহ ২ অবনৎ ৩। ইত্যনরঃ 1 

জ্রীণপঃ ( পু) গণ্ডকঃ। ইতি রাভ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

জ্রীতঃ (তি) প্রীতিযুক্তঃ। তৎপব্যাষঃ। হ্ৃষ্টঃ২ 

মত্তঃ ৩ তৃপ্তঃ ৪ প্রহলনঃ ৫ প্রমুদিতঃ ৬। 

ইত্যমরঃ॥ হমিতঃ ৭) নর্দ। ইতি 

মেদিনী ॥ 

পীতিঃ (ক্র) তৃত্তিঃ। তৎপর্য্যাষঃ। মু২ 

প্রমদঃ ৩ হর্বঃ ৪ প্রসোদঃ ৫ আমোদঃ ৬ 

সন্মদহ ৭ আনন্দথুঃ ৮ আনন্নঃ ঈশর্ন্ম ১০ 

জাতহ ১১ ন্ুখৎ ১২।  ইত্যমরঃ ॥ 

কেচিভু। মুদাদিনগ্ুকৎ আীতৌ
। আনন্দ- 

থুদিপঞ্চকৎ স্বখে ইত্যাহঃ | ইতি 

ভরতঃ ॥ ইঞ্টদর্শনজন্যৎ মুখহ॥ ইতি 

মোক্ষধর্্দে নীলকণ্ঠঃ ॥ কামপত্রী। সা 

পুরা অনঙ্গবতী বেশ্যা আসীৎ বিভূতি- 

* দ্বাদমীব্রতৎ কৃত! রতযাঃ সপত্বী জাতা। 

* যথা বেশ্ানগ্বতী নাম বিস্ৃতিদ্াদশি- 

2 সমাপ্য মাঘমাসদ্য দ্বাদশ্যাং 

. লবীচলং ॥ নিবেদয়ন্তী ওরবে শয্যা 

ঞোপুস্বরাহ্িতাং । অলংক্ত্য হ্বধীকেশং 

সৌবর্ণানরপীদপহ ॥ স! চানক্গবতী বেশ্যা 

*কামদেবন্ত সাম্প্রতৎ। প্ীসপহীসধজাত 

রত্যাঃ শ্রীতিরিতি শ্রুতা £ ইতি নাৎস্যে 

পয 

৮হ অধ্যায়ঃ ॥ বিক্ষম্তাদিসপ্তবিংশতি- 

ঘোঁগান্তর্থতদ্িতীয়ঘোগঃ। তত্র জাত- 

ফল । প্রসুতিকালে যদি প্রীতিযোগো 

মরো হারোগঃহ্থখবান্ বিনোদী। রক্তান্গি- 

রঞ্জো বিদ্মাং প্রপন্ঃসংপ্রাধিতো যচ্ছতি 

বিত্তমেব ॥ ইতি কোঠীপ্রদীপঃ ॥ প্রেম । 

ইতি মেদিনী ॥ 

আীতিজুষা (ভ্ত্রী) অনিরুদ্ধপত্রী। উ্!। ইতি 

শব্দরত্রাবলী ॥ 

আীতিদঃ (পু) ভণ্ুঃ। ভীড় ইতি ভাষা । 

তৎপর্য্যায়ঃ | বাসন্তিকঃ ২ কেলিকিলঃ ৩ 

বৈহাসিকঃ ৪ বিদুষকঃ৫ প্রহামী ৬। ইতি 
হেমচন্দ্রঃ ॥ হরবন্খপ্রেমদাতিরি তরি ॥ 

প্রীতিদ্ভ, (ক্রী) ত্রীত্যা দত্তবস্ত। যথা। 
শ্রীত্যা দত্তস্ত যকিঞ্চিৎ স্ব বা শ্বশুরেণ 

বা। পাদবন্দনিকঞ্চেব প্রীতিদ্ভং তছু- 

চ্যতে॥ ইতি মিতাক্ষর! ] ভাবে জ্রপ্রত্যয়ে 

প্রীতিদানঞ্ ॥ 

শ্রীতিভোজ্যং (তরি) প্রীতা। ভক্ষণীয়নম্লাদি । 

যথা। অন্নানি প্রীতিভোজ্যানি আপ- 

ভোজ্যানি বা পুনঃ! ন চ সংক্রীয়মে 

বলাজন্ন চৈবাপদগতা বয় ॥ ইতি মহা- 

ভারতে উদ্ঘাগপর্বৰ £ 

গর উ বর্পণে। ইতি কবিকল্পন্দ্রমঃ ॥ রেফ* 

যুক্তঃ। উ প্রবতে | ইতি দুর্ঘাদানঃ ॥ 

গু উ দহি। ইতি কবিকল্পত্রমঃ উ 

প্রোষিত্া গ্রন্থ । দহি ভম্মীকরণে! ইতি 

ছুর্গাদাসঃ 

প্রুয গ মেকে। পৃর্ভে। ন্নেছে। ইতি কবি- 
কলপভ্রমঃ  গ প্রফাতি পুপ্রোয । সেক 



প্রেতঃ ২৭৭৬ গ্রেতঃ 

স্থানে মোঁচনমিতি ধাতুপ্রদীপভট্টঘলো। 

ইতি ভুর্গাদাসঃ ॥ 

প্রঃ (তরি) দগ্ধঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
প্রদ্ঘঃ (পুৎ) খাতুঃ | দিবাকরঃ। ইতি দিদ্ধান্ত- 

কৌমুদ্যাযুণাদিরৃভিঃ ॥ 

প্র (কী) জলবিন্দুঃ | ইতি সিদ্ধান্তকৌুদ্যা- 
মুণাদিবৃতিঃ ॥ 

গ্রেখন্ [ৎ) (তরি) চলনবিশিক্টঃ| সং 
অক্তিবিশিহটঃ। যথ1। জ্যাকৃপ্ভিবদ্ধখট- 

কাদুখপা গিপৃষ্ঠপ্রেখশ্নাহশুচ়সদ্ঘলিতো- 
হন্িকায়াঃ | ইত্যাদ্যমরূশুতকহ ॥ 

প্রেখা। (জরা) দোল!1। ইত্যনরং পর্যটনহ। 

অশ্বগভিঃ। মন্দেশনান্তরং। ইতি মেদিনী॥ 

নৃত্যং | ইতি ধরণিঃ ॥ 

প্রেখ্িতং (ত্রি) কশ্পিতহ। 

প্রেত্োল ₹ ক চাপলে । ইতি কবিকল্কা- 

জমহ £ অন্থংস্তৃতীয়োপধহঃ 1 অপি- 

প্রেতোলহ । ঢাপলং চঞ্চলীভাবঃ। ইতি 

ছুর্গাদানঃ ৪ 

প্রেখোলনৎ (কী) দোঁল।। ইতি হেমচজ্দ্রঃ ৪ 

শ্রেসোলিতহ তি) লোলিতহ। তৎপ্যায়ত। 
চি ২ হুলিতং 

পুতি, ৫ চি ঙ জে, ৭ পুহহ চা 

ইভাহ 
হত্যনরঃ [ 

শ্রেতঃ টা নরুকন্শ্রাহ 1 ইঙ্ামই 
1 স্ুহে হি ইতি মেছতা £ 
লেন ছ্ েহিকাভানাত বিট 

না শাক শ্রোতশুহী হহ 

যথা লোমশ উবাচ । হতো 

বহুতিথে কালে স রাজ! পঞ্চতাং গতঃ 

বৈদিকেন বিধানেন ন লেভে সৌর 
দেহিকং ॥ বিজ্ু্গ্রদ্বেষমাত্রেণ যুগানাং 

মণ্তবিংশতিং | ভুভা চ যাতনাং যাশীং 

- নিশ্তীর্ননরকো! হৃপঃ ॥ অময়া গিরিরাজব 
পিশাচোহভূত্তদা মহান্। 1 তস্ত রূগং 

যথা । দেবছ্যতিরধীয়ানঃ শুশ্র!ব করুণা 
ময়ঃ॥ সমাগত্য ততত্তত্র তৎ পিশাচং 

দদর্শ সঃ ॥ বিকলালমুখং দীনং পিশছ' 

নয়নং ভূশং | উর্বদুর্দজকৃঝগহ যমদুত" 
খিবাপরহ ॥ চলড্জিহাঞ্চ ল্যোষ্ঠৎ দীর্ঘ 
জঙ্ঘশিরাকুলং। দীর্ঘাজিৎ শুধতুগ 
গর্ভাক্ষং শুপঞ্জরং॥ ইতি পাল্মোতরথণে 

১৬ অধ্যায়ঃ 1৮1 প্রেতত্ব/দিজনবকণ্মাণ 

যথা । হবিজ্ঞহরতি নায় যে গোবিদ্দং 

নার্ডয়ন্তি যে। লচন্তে নাযাবিদযাথ তীর 
বিশুখাশ্চ যে॥ হবর্ণহ বন্ত্রতাদুলহ রঙ 

নহহফলং জলহ। আর্ছেভ্যে। ন প্রেমি 

সর্বো হহৃতদারকাঠ | ত্রন্ধস্থগ জ্রীধনানি 
লোভাদেব হরন্তি যে। লেন ঢচ্ছনা 

বাপ্রি ধূর্তাশ্চ পরবগাকাঃ ॥ নান্তিকাঃ 

নুহকাস্চৌর! যেচানো বকহৃভয়ঃ। বাতা 

ভাহুরীয় নির্গত অত্যবধিনিহাঃ, ৪ 
আঅমিদা গল যে যে চাশ্ছে জেপি 
আদ্যাথানিলঃ একো যো ঢাঙ্কে আলা 

যি 2৪ ব্যাধাচরণসপ্পহা বর্ধন 
5 $ দেবোপলেবলম্ুত তের হকি 

মঙ্গুঙা জাদকদ্রব্যপানমন্তা 

1. দেবহোছিটিপকিতনপ 
আহ ছিজেজিলত £ আজহা নিক 



ভ্রেতঃ 

মর্ধপাতকপাপিনহ | পাঘশুধর্শাচরণাঃ 

ুরোখোবৃত্তিজীবিনঃঃ পিতৃ
 তুম ষাপত্য- 

স্বদারত্যাগিনশ্চ যে? ধে কদধ্যাশ্চ 

নুব্ধাণ্চ সাস্তিক ধর্মদুষকাঃ ॥ ত্যজন্তি 

স্বামিনহ যুদ্ধ ত্যজন্তি শরণগিতহ খবাং 

ভূমেশ্চ হর্ভারো ঘে চান্যে রত্রদূষকাঃ॥ 

মহাক্ষেত্রেধু সর্ডেষু প্রতিগ্রহরভীশ্চ 

" যে? পরছ্রোহরতা থে চ তথা থে শ্রাণি- 

হিংসকাঠ পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতা- 

. শুরুনিন্দকাঃ | কুপ্রতিস্রাহিণঃ সর্ষে 

শন্তবস্তি পুনঃ পুনঃ ॥ প্রেতরাক্ষনগৈশাচ্য- 

তির্ব্যগ্রক্ষকুঘোনিযু। ন তেষাৎ হুখ" 

লেশোহন্তি ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ইতি 

শশাগ্মোস্তরখণ্ডে ১৮ অধ্যায়ঃ ॥ ক পঞ্চ 

শ্রেভোপাখ্যানৎ যখ।। ভ্রাঙ্গণ উবাচ! 

গ্রেতানাং নাম জাতীনাং ঘুগ্রাকখ স্ভবঃ 

কথং। কিন্তুৎ কারণ্ুদদিশ্য যুয়মীদৃশ- 

মামকাঃ ॥ প্রেতা উচ্ঃ। অহহ স্বাছু সদা 

" ভুল! দধ্াংপরুষিতংমবা। গরতৎকারণ- 

সুদ্দিশ্য নাস পধ্যুষিতৎ মম ॥ ৯ ॥ সুচিতা 

বহবোহনেন বিশ্রাদ্য।হরকাজিকিণঃ। 
এতৎ 

কারণযুদিশ্থা সুচীবুখমিমৎ 
বিছুঃ ২) শীত্রৎ 

গচ্ছতি ধিপ্রেণ যাচিতঃ ক্ষুধি
তেন বৈ।পশ্চা- 

ভুঁভ্ক্তে দিজঃ শিউমেষ শীপ্রক উচ্যতে 1৩ 

পরি সদ ভুঙ্কে স্বাছু দ্বিজভয়েন 

ছি। দ্বিজায় কুঙনিতঘ দত! এষ. রোঁহক 

উচ্যতে-॥ ৪ ॥ মৌনেনাপি স্থির! নিত্যং 

যাচিতো বিলিখেন্মহীৎ 1 অস্মীকমপি 

* পাপিষ্ঠো .লেখকো। না এষ বৈ ॥ ৫৪ 

মেডেশ লেখকো। মতি রোহকঃ পার্্বতঃ 

সচাড 

শিরাঠ। শত্রকঃ পঙ্গুতীং 
- সুচীমুখোহভবৎ ॥ক্ষ | শ্রেতামামাহারে! 

থা | দি উবাচি। বৈ জীবাভূঁবি তি্ঠন্তি 
সর্ধ্বে আহাঁরযূলকাঃ। যুদাকমপি আহারং 
(শ্রোতৃমিচ্ছামি তত্বতঃ 7 প্রেতা উচুঃ 
খুণু আহারমস্মাকই সর্ববসনবিগর্হিভৎ | 

শ্লেষমৃত্রপুবীষেণ যোধিতান্ত্ব মলেন চ। 

গৃহাণি ত্যক্তশোচানি প্রেত ভূগ্ন্তি তত্র 

বৈ সত্ীভির্জগ্চানি জীর্ণনি 

হতানি চ। মলেনাতিজুগুগ্নানি প্রেত! 

ভূপ্ন্তি তত্র বৈ॥ ভয়লড্জাবিহীনাঁনি 

গপতিতৈঃ সৈবিতানি চা অন্যোন্িদস্য- 

সুক্তানি প্রেডা! ভুষ্ুত্তি তত্ত বৈ] কলহা- 

হ্িতশোকানি ত্যস্তশোভাদি মণ্ুনৈঃ। 

অ্র্ডক্কানি ডাগানি প্রেত ভুঈন্তি তত্র 

বৈ॥ বলিসন্ত্রবিহীনানি দবিজাদৃক্টানি যানি 

তু নিয়মত্রতহীনানি শ্রেতা ভূপ্নন্তি তত্র 

বৈ॥ গুরবৈ। নৈব পুজ্যন্তে ভ্রীজিতানি 

মলাঁমি ৮ঈ। সক্রোধান/পধিত্রাণি প্রেত! 

ভূর্তি তত্র বৈ ভূঙ্ত্তি ভিন্রভাডেযু 

মর্ধ্যাদীরহিতেযু চ । অন্যোনোচ্ছি- 
ঘুক্তেযু তত্র শ্রেতীন্তি ভূগতে ! সীকেশ- 

মাফিকোচ্ছিউং পুতিপধ্যুষিতং তিথা। 

ক্রোধ সশোকপ্। তচ্চ প্রেতেযু 

ভোজনহ ৪ জ্নর্্ং ভে।জনহ যচ্চ নো" 

রীয়ং পদানহ | সোধীষহ সাহ্রীকক্ষৎ 

তচ্চ প্রেতেবু ভোজনহ | অর্দশ্রাসৎ 

" অহাগ্রাসং সোহকিপ্তং পতিত তথা । 

ছুভুকিং গোষঠিকক্ৈব তচ্চ €গ্রতেধু 

ভোজনং ॥ মৌতিকহ মৃতকৈব বুদনং 

ত্কীর্ণাপ- ' 

্ 



কমুমীকৃতং | নিদ্দীপহ কৃষিবচচাগ্রে 
হুক প্রৈতিকস্ত তৎ ॥ এতপ্ডে কথিত 

সর্ধবং যঙ্গ প্রেতেযেব ভোজনৎ। নির্ধ্বিধাঃ 

প্রেতজাতা! বৈ পুচ্ছাম্্ীং ছ্বিজো- 

তুম ॥ ক্ষ ॥ প্রেতত্বাভাবকারণং যথা । ন 

প্রেতো জায়তে যেন যেন চৈবেহ জায়তে। 

এতৎ সর্ধবহ সমাসেন গ্রব্রহি বদতাং বর ॥ 

ত্রাহ্মণউবাচ। একরাত্রং ত্রির়াত্রং ঝ। কৃষচ্ছুৎ 
চীন্দায়ণাদিকং | ব্রেতেঘপ্যুষিতো! যস্ত ন 

প্রেতো। জায়তে নরঃ॥ মিষ্টান্নপানদাতাথ 
নততং শ্রদ্ধয়া্থিতঃ । দেবপুজকরো! 

নিত্যৎ ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ প্রিরগ্রি- 

রেকপঞ্চা্িনিরগির্বপুযপাঁসকঃ। সর্ব্ভৃত- 
দয়াপন্ো ন প্রেতে! জায়তে নরঃ॥ তুল্য- 

মানাপমানম্চ ভুল্যঃ কাঞ্চমলোইউয়েঃ | 
তুল্যঃ শত্রো। চ মিত্রে চ ন প্রেতে! জাঁয়তে 
নরং॥ দেবতাতিথিপুজান্থ গুরুজাতিবু 
নিত্যশঃ | বেদশান্্ররতো। নিত্য ন 

প্রেতে। জায়তে নরঃ ॥ জিতক্রোধো। মদৈ- 
শ্বধ্যতৃষণনঙ্গবিবর্জিতঃ 1 ক্ষমা ক্রোধ- 

শুশীলশ্চ ন প্রেতে। জায়তে ন্রঃ ॥ 

দেবতাতিথিপৃজাস্ত পর্ববতাংশ্চ নদীন্তথ|। 
পশ্যেদ্দেবালয়।ংশ্চৈব ন গ্রেতে! জায়তে 

ন্রচাক। প্রেতত্বকারণং যথ!। শৃদ্রোম্নহ যে! 

ছিজে। ভূঙ্ত্তে যঃ ক্রামতি ছ্বিজোভঘহ 

গুত্তিহা! ছিলদেবেযুস প্রেতে! জায়তে 

নং ॥ মাতরৎ পিতরং বৃদ্ধৎ জ্ঞাতিৎ 

সাধুজনৎ তথা । লোভাৎ-ত্যজতি যঃ 

মেহং স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ অযাজ্য- 

যাজকশ্চৈব যাজাঞ্ পরিবর্জয়েৎ। শুদ্রানু- 

গ্রহকর্তা চ স প্রেত! জায়তে নর; 

. কুজ্যোতিষি কুবিদ্যস্ত কুজনেঘু বুদে- 

শকঃ। শৃদ্রসেবাঁকরে! রাজ্াং স প্রেতো 

জীয়তে নরঃ॥ মেরকায়াপত্রতো যঃ 

সেবকস্ত্রপরি গ্রহঃ। তাবুজাবপি জায়েতে 

প্রেত! কালা কিং প্রদঃ ॥ দিজঞানু- 

-মন্ত্িতে। ভূ্জে শৃদ্রান্নৎ ব! দ্িজন্য তু। 

শৃদ্রেণৈব দ্বিজঃ প্রেতো! নিরয়ানুপগচ্ছতি॥ 
গীতবাদ্যরতো নিত্যৎ মদ্যপন্দ্রীনিষেবণাৎ। 
দ্যতমাংসপ্রিয়ো যস্ত স প্রেতে। জায়তে 

নরঃ ॥ ব্বথারেতে! বৃথাযাংসো বৃথাবাদী 

বৃখামতিঃ | নিন্দকো! দ্বিজদেবানাি 

স প্রেতো জায়তে নর্ঃ 1 বৃদ্ধং 

বাল গুরুং বিপ্রহ যোইবমন্য ভূন 
বৈ। কন্যাং দদাতি শুক্ছেন স প্রেতো 
জায়তে মরঃ॥ ন্যানাপহর্তা মিদ্রঞ্্ক 
পরপাকরতস্তথা । বিশ্রন্তঘাতী কুটশ্চ ম 
প্রেতে জায়তে নরঃ ॥ নির্দোষান্ নৃহদে। 

নারীন্ত্যজেৎ কালাম্ন পাতি বঃ1 ধন" 
মীহেত যন্তেষাৎ ম প্রেতো জাযতে নরঃ॥ 

হস্ত্যশ্বরথযানানি স্ৃতশব্যাবনাদি যঃ। 
কুষ্ণাজিনঞ্চ গৃষ্কাতি অনাপহন্থ গে! 
ছিজঃ ॥ তখোভয়মুখীং কালং সশৈলাহ 
নেছিনীহ দ্বিজঃ। বুরুক্ষেত্রস্যা যদ্দ/নহ 
চাগুলাৎ পতিতাতথা 1 মাসিকেইপ্র 
নবশ্রাদ্ধে ভুপ্ন্ প্রেতান্ন মুচ্যভে | ব্রদ্ধহা 

গোবধী ভ্তেযী স্থরাপো গেরুতল্লগঃ | 

ভূদিকন্তাপহর্তা যঃ স প্রেতো জায়তে 
নব ॥. লালাস্রকৃিত্যৎ বনিহ্বর- 
ক্ৃতথা। যোনিসন্রকৃচ্চাপি স প্রেতে! 



" তত 

জায়তে : নরঃ ॥ বিক্রীণাতি বিষ শঙ্বং 

তিলানাঁং লবণন্ ভু। গবাং কেশরিণাং 

মোহাঁৎ ' বিজ্রয়াৎ ্রততাৎ ব্রজেৎ ॥ 

কুটমাপ্যে চ তৌল্যেন ক্রয়ং ক্রীণাতি 
বিক্রযাৎ। মদ্যতক্রপযোদপ্নাং স প্রেতো 

জায়তে নরঃ ॥ ভ্্রীরক্তো মদ্যপানে ভু 
স্গয়ামনুধাবতি | নিত্যনৈমিত্ভিকেহদাত! 
স গ্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ইত্যগ্রি- 

পুরাণৎ ॥ ক মনুয্যাণাং আতিবাহিক- 

দেহানন্তরং প্রেতদেহো ভবতি। যথ! 

বিষুধধর্োত্তরে ৷ ততক্ষণাদেব গৃয়তি 

শরীরমাতিবাহিকং | আতিবাহিকসংজ্- 

ইসৌ দেহে ভবতি ভার্গব ॥ কেবলং 

তক্সনুষ্যাণাং নান্যেযাৎ গ্রাণিনাৎ কচি । 

প্রেতপিতৈস্ততো  দতৈর্দেহমাপ্পোতি 

ভার্গব ॥ ভোগদেহমিতি প্রোক্তং করনা" 

দেব ন সংশযঃ। প্রেতপিগ ন দীয়ন্তে 

যস্থ তশ্ বিমোক্ষণৎ ॥ শ্মাশানিকে 

' ত্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে। 

২৭৭৯ প্রেতদে: 

প্রেতগৃহং (কী) শ্মশানৎ। ইতি হেমচন্দ্রঃ 

প্রেততর্পণং (ক্রী) মরণাবধিসপিপ্তীকবণ- 

পর্যন্তৎ প্রেতশন্দোল্লেখেন জলদানৎ 

যথা। অন্র প্রেততর্পণে তিলাংস্তিতি 

বিশেযোপাদানাং সৃর্ধ্যাদিবারেখাপি 
তিলৈরেব তর্পণৎ প্রতীয়তে £ তদনুষ্ঠানং 

যখা। অপঃ সর্বে শবম্পর্শিনো শতা 

পিতৃপদস্থানে প্রেতপদোহেন দ্বিতীযা- 
স্তৎ তর্পয়েয়ুঃ পিতৃশব্দোচ্চারণেহগি তৃহ 

ভবতি | এতেন অমুকগোত্রং প্রেত 

অযুকদেবশন্্রীণং তর্পযামি। ইতি মান- 
গানাং প্রয়োগঃ । যছুর্ধবেদিনা্ত অমুক- 

গোত্র প্রেত অযুকদেবশর্মন্ তৃপ্রন্ব । 
ইতি সন্বোধনাভ্তবাক্যং ॥ ইতি শুদ্ধি- 

তত্বৃহ 

॥ প্রেতদেহঃ (পু ক্রী) প্রেতশরীরং। থা | কৃতে 

তত্রাস্য যাতনা! ঘোরাঃ শ্ীতবাতাতপো- | 

স্তবাঃ] ততহ সপিন্তীকরণে বান্ধবৈঃ স 

ক্কতে নরঃ পুর্ণে সম্ঘহসবে দেহনতো- 

হন্যৎ প্রতিপদ্যতে ॥ ততঃ মস নরকে 

যাতিন্বর্গে ঝ! স্থেন কর্শণা ॥ ইতি শুদ্ধি 
তত্ব 

প্রেতকাধ্যৎ (রী) স্বতহ্য দাহাদিমপিত্তী- 
করণানতৎ ব্দ। যথা | অকৃত্ব! প্রেত- 

কাহ্যাণি প্রেতম্য ধনহারকঃ। বর্ণানাহ 

'যহধে প্রোজহ তদূব্রতহ নিয়তশ্চরেহ £ 

ইতি দায়তত্বং ॥ 

সপিশীকরণে লরঃ সংবতস্রাৎ পরং। 
প্রেতদেহ পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপ" 

দ্যতে ] ইতি তিথ্যাদিতন্বৃতবিযুধর্শো- 
ত্তরীয়বচনং! কঃ পুরকপিগুদাঁনেন তছৃৎ- 
পন্তির্যথা | শিরন্াদ্যেন পিগডেন প্রেতন্য 

ক্রিয়তে' সদা । দ্বিতীষেন তু কর্ণাক্ষি 

নসিকান্ত সমাসতহ॥ গ্রলাংসভুজবক্ষাংসি 

তৃতীয়েন বথাক্রনাৎ । চহুর্ধেন তু 
পিগ্ডম নাভিলিলগুদানি চ জানুদজ্ে 

তথা পাদে। পঞ্চমেন তু সর্বদা । সর্ব 

মর্্ানি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু লাড়য়ঃ ঘ দন্ত" 

লোবাদ্যউমেন বীর্ধ্ঞ্চ নবদেন তু! দশ- 
মেল চ পূর্ণহিৎ তৃপ্তভা ক্ুদিপর্ধ্যরঃ [ইতি 
শুন্ধিতহহৃতবুন্দপুরাণবচনহ ₹ 



'প্রেতপি ২৭৮০ প্রেতপি 

প্রেতনদী (স্ত্রী) বৈতরণী। ইতি শব্দরত্বা" | হজ্রপৃতস্ত পূরকত 1 %॥ ততৎপিগুস্ 

বলী।॥ -. প্রেতাঙ্গকরণত্বৎ যথ] 1 ব্রদ্দপুরাণে | 

শ্রেতপটহঃ (পুং ) মরণকালে বাঁদনীয়বাদ্য- শিরন্বাদ্যেন পিতেন প্রেতশ্ক ক্রিয়তে, 

প্রেতপতিঃ (পু ) যম ইতি হলাযুধঃ ॥ 

প্রেতপক্ষঃ ( পৃহ ) গৌণচান্দ্রাশ্রিনকৃষ্ণপক্ষঃ 

বিশেষঃ | ততৎপর্ধ্যায়তঃ। ভিবরুত্ধ ২ খ্বত্যু- 

ভস্কুরকঃ ৩। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ | 

তত্র স্ৃতস্ত পার্বরণবিধিনা সাঁংবহসরিকৎ 

আাদ্ধং কর্তব্যৎ | যথা । আাঁঢ্যাঃ পঞ্চমে 

পক্ষে কন্যাসংস্ছে দিবাকরে। যে বৈ 
শাদ্ধং নরঃ কুধ্যাদেকশ্বিম্বপি বাসরে ॥ 

তম্ত সংবতসরহ যাবতৃত্তাঃ স্যঃ পিতরে! 

ঞ্রুবং ॥ নত বাথ নভস্থ্যো। বা মলমাসে! 

যদ ভবেৎ। সণ্তগঃ পিতৃপক্ষঃ আ্যাদন্য- 

ব্রৈব ভু পঞ্চমঃ॥ ইতি। তত্র স্বৃতন্য 
সঙ্গিন্তীকরণাদূর্ঘং যত্র যন্তর প্রদীয়তে॥ 
তত্র তত্র ত্রয়ৎ কুর্ধ্যাদ্র্জযিত্বা স্বৃতাহনি ॥ 

, অমাবাস্যাৎ ক্ষয় যস্য প্রেতপক্ষেহথব!1 

পুনঃ । সপিশ্তীকরণাদুর্ধং তস্যোক্তঃ 
পার্ববণোবিধিঃ॥'ইতি শঙ্মোক্েন প্রত্যা- 

ন্দিকং, পার্ধবণবিধিনা কর্তব্যং। ইতি 

মলমাসতব্বৎ ॥ *% ॥ তত্র নিষিদ্ধদিনেহপি 

তিলতর্পণহ কর্তৃব্যৎ। যথ! ম্মৃতিঃ। তীর্থে 

তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং গ্রেতপক্ষকে। 

নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্ধ্যাৎ তর্পণৎ ভিল- 
মিশ্রিত ॥ ইতি চ মলমাসতত্বং 7 

প্রেতপিগ্ডঃ ( পুহ ) মরণাঁবধিসপিশ্ীকরণ- 

পর্ধ্যস্তৎ প্রেতসন্প্রদানকপিগুকারামৎ | 

যথা 1 ন স্বধাঞ্চ প্রযুদ্রীত প্রেতপিণ্ডে 

দশাঁহিকে । ভাঁষেতৈতচ্চ বৈ পিগুহ 

লদা। দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্ত 
সমাসতঃ ॥ গলাংসভুজবক্ষাসি তৃতী- 

য়েন তথা ক্রমাৎ। চতুর্থেন ডু পিখডেন 

নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥ জান্ুজডেব তথা, 

পাদৌ পঞ্চমেন ভু সর্ববদা। সর্ববমদ্মাণি 

যষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ ॥ দত্তলোমা" 
দ্যষটসেন বীর্ধ্যঞ্চ নবমেন তু । দশমেন 
পুর্ণত্বৎ তৃপ্ততা ক্ষুদ্দিপধ্যয়ঃ [% ॥ তদ- 

করণে দোষো যথ|। প্রেতপিণা! ন দীয়ন্তে ' 
যদ্য তথ্য বিমোক্ষণহ | শ্মাশানিকেত্যো 

দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যুতে ॥ ৫ 
পুরকপিগুদানাঁদেরিতিকর্তব্যতা যথা । 

পারস্করঃ। প্রেতায় পিগুৎ দত্া অবনে- 

জন্দানপ্রত্যবনেজনেরু নামগ্রাহং ম্বগযে 

তাং'রাত্রিং বিহায়পি ক্ষীরোদকে নিদধ্যুঃ " 

প্রেতাত্র '্াহি পিব চেদং ক্ষীরমিত্যু 
চ্চার্য্যেতি ! অত্র দানশবেন পিগুদান' 
যুক্তৎ বছুবচনাত। তেনাবনমেজনপিগুদান 

প্রত্যবনেজনেরু নামগ্রাহৎ নাম গৃহীহা 

প্রেতপিগানুষ্ঠানৎ সমাপ্যৎ | বিহায়দি 
রাত্রে ক্ষীরেদকে প্রেতাত্র স্নাহি পিব 
চেদং ক্ষীরমিত্যুচ্চাধ্য নিদধ্যুঃ। প্রথসে* 
ইহনি যে! দদ্যাৎ প্রেতাটাননৎ অনাহিত:। 
বস্াল্গবনত চান্যেযু স এব প্রদদাত্যপি 1 
প্রথমপিগুকর্তৃনিয়মবত প্রথমপিখুদুব্য- 
নিয়মযাহ শুনঃ পুচ্ছঃ। প্রথখেহহনি যদু- 
দ্রব্ৎ তদের স্যান্দশাহিকহ | সদ্য£ 
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শৌচেহপি দ[তব্যাঃ সর্ধেইপি ধুগপ- 
তথা ॥ ত্র্যহাঁশোৌচে প্রদাতব্যাঃ 'শ্রথষে 

ত্বেক এব হি। দ্বিতীয়েহহনি চত্বারস্তৃতীয়ে 

পঞ্চ চৈব ছিঃ একস্তোয়াগ্ুলিত্তেং পাত্র- 

মেকঞ্চ দীয়তে । দ্বিতীয়ে ছ তৃতীয়ে 

ভ্রীন্ চতুর্থে চতুরন্তথা ] পঞ্চমে পঞ্চ 

যষ্ঠে ষট্সপ্তমে সপ্ত এবচ। অক্টমেহক্টো 
চনবনে নবৈব দশনে দশ ॥ যেন সৃযঃ 
পঞ্চপঞ্চাশৎ তোয়স্যাগ্রলয় ক্রমাৎ | 

তোয়পাত্রাণি তাবন্তি মংযুক্তানি তিলা- 

নিভিঃ ॥ ইতি শুদ্ধিতত্বং £ 

প্রেতপুরৎ (লী) যণালয়ঃ ॥ যথা | বাবচ্চ 

কন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদান্তে দিবাকরঃ। 

তাবৎ শ্রাদ্ধ্য কালঃ স্যাৎ শুন্য প্রেত- 

পুরহ তদ! 1 ইতি শ্রান্ধতত্ং ॥ 

প্রেতরাক্ষসী (ন্ত্রী) তুলসী | ইতি রত্্রমালা ॥ 

প্রেতবনং (লী ) শ্বশানহ । ইতি হেমচন্দ্রঃ £ 

প্রেতবাহিতঃ (ব্রি) ভূতাবিষ্টঃ ॥ ইতি 

ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

প্রেতশিল। (ভ্ত্রী) পিগুদানার্ঘগয়াস্থিতপ্রস্তর" 

বিশেষ | যথা। ব্রন্মোবাচ | যেয়হ প্রেত 

শিল। খাতা গয়ামাং সা ত্রিধা ছিতা। 

প্রভাসে প্রেতকুণ্ডেচ শয়াহ্বরশিরস্যপি ৪ 

ধর্দেণ ধারিতা ভুত সর্বাদেবময়ী শিলা॥ 

প্রেতত্বহ যে গভা নুখাহ পিত্রাদ্যা বাহবা 

দয়ঃ1 তেয়াদুদ্ধরণার্ধায় যভঃ শ্রহশিলা 

তত] অতোহত হুনয়ো স্পা রাছপহ্যা 

হয়ঃ সদা । তাহ শ্রিলাচাহ শাহান, 

* * কর্তা ভাহলোকগাঃহ গয়াহহময হুতং 

প্ঙ্য পৃষ্ঠে শিল্প যা | সুতধৃষ্ঠো লিক 
চান 

স্তম্মাৎ সর্ববদেবময়ে। হয়ং ॥ সুগুপৃষ্ঠসয 

পাদেছু যতো হ্রহ্গমরোমুখাহ ॥ অরবিন্দ- 

বনন্তেঘু তেন চৈবোপলক্ষিতঃ ॥ অর- 
বিন্দো গিরিরনান ক্রোঞ্চপাদাছিতে! বতঃ। 
তক্মাদিগরিঃ ক্রৌঞ্চপদঃ পিতৃণাং ত্রহ্ষ- 
লোকদঃ ॥ গদাধরাদয়ো দেবা আদ্যা 

আদেঁ ব্যবস্থিতাঃ। শিলাক্মপেণ চ ব্যক্তা- 
স্তম্নাদেবময়ী শিলা । গয়াশিরশ্ছাদয়িত্! 

গরুত্াদান্থিতা শিলা ॥ 5 2 সাহা প্রেত 

শিলাদে। ভু চরপাদুক্থতেন চ। পিং 
দদ্যাদিসৈর্ঘন্রৈরাবাহ চ পিতৃন পরান্ ॥ 
অন্রৎকুলে স্বতা যে চ গভির্ষেমাং ন 

বিদ্যতে ৷ তেষাসাবাহয়িষা!নি দর্তপৃষ্ঠে 
তিলোদকৈহ ॥ পিতৃবংশে হৃতা নে চ 
মাতৃবংশে চ বে স্বতাঃ। তেসানুদ্ধবণ!র্পায় 

ইনং গিগুং দদাদ্যহং ্  মাতায়হকুলে 

যেচ শতির্যেষাং ন জায়তে। ভেষা- 

মুদ্ধরণার্ধায় ইমৎ পিং দলানাহং ॥ 
অজ্রাতদন্তা মে কেচিৎ যে চ গর্তেসু 
পীযড়িতাঃ। তেযাযুদ্ভরপার্থায় ইনহ পিং 

দদান্যহং ৪ বহ্ুবর্থাশ্চ যে কেচিন্নাম- 

গোত্রবিবর্চিতাঃ | স্গোতে পল্লগোত্রে 

বা গতির্বেষাহ ন বিদ্যভে । তেষাহুদ্বরণা, 

ধায় ইমহং পিং ছৃলাঙহহ ৪ উচ্ছল" 

মতা যেচ বিহশহহেতাশ্চ যে । আঙ্যোপত 

ঘাতিনো যেচ হেল পিগুং দৃ্ায্যহে ॥ 

বআঅগ্রিশহে তা দেচ লিংহব্যাহ্রহভাশ্ড 

যে। দংই্রিভিঃ শৃর্সিভিবহধাপি হেকাহ 

পিশুহ দলাম্যহহ ক অধিদহ্াশ্ড যে কেটি 

লামিপহান্ুপাপছে | বিছাচ্টোরহতা হে 
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চ তেযাঁং পিওং দদায্যহং ॥ রৌরবে 

চান্তামিজে কালদূত্রে চ যে গতঠি। 

. ভেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদ্াম্যহং ॥ 

অমিগন্ররনে ঘোরে ..কুস্তীপাকে চে 
গতাঁঃ। তেযামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং 
দদাম্যহৎ | অন্যেযাং যাঁতনাশ্থানাং প্রেত- 

লোকনিবাদিনাং । | তেষাযুদ্বরণার্থায় 

ইগৎ পিশুখ দর্দায্যহং 1 পশুযোনি- 
গতা যেচ গক্ষিকীট্ুসরীক্থপাঃ। অথবা 

বৃক্ষযোনিস্থান্তেত্যঃ পিগুং, দদাঁম্যহং ॥ 

অযংখ্যযাঁতনামংস্থা যে নীতা যমশামনে। 

তোমুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদাম্যহৎ ॥ 
জাত্যন্তরসহত্রাণি ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্মাণ]। 

মানুষ্যৎ হুর্লভং যৈষাঁং তেভ্যঃ পিণুং 

দদ্াম্যহং ॥ বে বান্ধবাঁবন্ধব! ব| যেইন্য- 

জন্মনি বান্ধর[ঃ]:তে সর্বেব তৃপ্ডিসায়ান্ত 

পিগুদানেন জব্দ! | বে কেচিৎ গ্রেত- 
রূপেণ বর্তন্তে পিতরো মম । তে সর্ব 

তৃপ্তিগাধান্ত পিশুদানেন সর্ববদ! ॥ যে মে 

পিতৃকুলে , জাতাঁঃ কুলে মাতুস্তথৈব চ। 
গুরুত্বশুন্নবন্ধুনাং যেচানো বাহবা যৃতাঃ ॥ 

যে মে কুলে লুগুপিপ্াং পুভ্রদারবিব- 

িতাঃ। ক্রিম্ালোপগরতা যে চ জাত্যন্ধাঃ 

পঙ্গবন্তথা॥ বিরূপানস্বামগর্তজী যে জ্ঞাতা- 

জ্ঞাতাঃ কুলে মম 1 তেষাং পিগু২ 

* ময়া দতমক্ষষ্যযুপতিষ্ঠতাৎ ॥ সাক্ষিণঃ 

সন্তু মে দেবা ব্রেশানাদয়জ্তথ! 1” হয়া 

গয়াং, সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ 

আগতোহহৎ গয়, দেব পিতৃকার্ধ্যে 

গদাধ়। তম্মে সাক্ষী ভবস্থাঙ্য অনৃণোহহ- 

প্রেতশৌচং 

স্বণত্রয়াৎ ॥ ইতি গারুড়ে গয়ামাহাত্ে 

৮৫1৮৬ অধ্যায়ঃ]. 5 

(ক্রী).ঘতসংক্ষীরাদি যথা । 
, যাজ্ঞবন্থ্য-উবাচ। প্রেতশ্বৌোচৎ রবি 

** তক্ছদুধ্বৎ “যতত্রতাঃ | উনদিবর্ষং "নখ, 
'নেম্ন করধ্যাছুদরুতত টি আশ্াশানাদনু- 

০জ্য, ইতরো। জ্ঞাতিভিত্্তিঃ। বমদৃক্তং 
“তথা জপ্মাৎ জপপ্ডিলৌিকামিনা ॥ ব 

দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্যাবৃতার্থবৎ | 

সগ্ডয়দৃুদশমাদ্যাপি জ্ঞাতয়ো হনয় 

স্ত্যপঃ॥ অপনঃ শোগুচদঘমনেন পিতৃদিউ" 

মুখাঞ। এবং মাতামহাচাধ্যপ্রেতানাঞ্চোদকা 

ক্রিয়াঃ ॥ কামোদকাঃ সখিপুত্রন্বত্রীয়- 
শ্শুরত্বিজঃ। নামগোত্রেণ হূদকং সন্কৎ 
সিঞ্চত্তি বাগ্যতাঃ ॥ পাষশুগতিতন্ডেন| 

ন কুধ্যুরুদকক্রিয়াং । ন ব্রহ্মচারিণো 

ত্রাত্য। যৌধিতঃ কামগান্তথা ॥ হ্বাপা* 

স্বাত্মঘাতিন্যো, নাশৌচোদকভাজনাঃ-1 

অতো! ন রোদিতব্যৎ হি স্বনিত্যা! জীব- 

হসৃতিঃ | ক্রিয়া কার্য যথাশক্তি ততে। 

গচ্ছেদ্ৃহান্, প্রতি । বিদশঃ নিশ্বপত্রাণি 
নিয়তা ঘবারি বেশ্মানঃ ॥ আচম্যাথাগি- 

সুদকং গোময়হ গৌরসর্ষপান্। প্রবিশেয়ুঃ 
নমালভ্য কৃত্াম্মনি পদৎ শনৈঃ 8 পরবে" 
শনাদিকং কন্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি '॥ 

ঈক্ষতাং ততক্ষণাচ্ুদ্ধিঃ পরেষাহ আনসহ" 
বমাহু॥ ক্রীতলব্ধাশনা ভুগে. জ্রপেনুভে 

পৃথক্ পৃথক্। পিশুবজ্ঞাবৃতা| দেয়ং প্রেতা- 

য়ান্নং দিনত্রয়ং ॥ জলমেকাহমাকাশে 
স্থাপ্যং গ্গীরকণ সয়ে! বৈভালোপাসনাঃ 
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কার্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিচোদিতাঃ॥ আ- 

* : দস্তজন্মনঃ সদ্য আছুড়ানৈশিকী স্ৃতা । 

জিরা ত্মান্রতাঁদেশাদশরাত্রমতঃ পরহ ॥ 
তু ত্বরিরি দশরাত্রৎ বা শাবঘাশোচযুচ্যতে। |. 

উনবিবর্ধ উভয়োঃ .সুতকং মাভুরেব'হি। 

অন্তরা জন্মসরণে, 1শৈষাহোভিবিশুদ্ধ্যাতি॥ 

দশ দাদশ' বর্ণানাং হতথা পঞ্চদশৈব 78: হা, 

ভ্রংশদ্দিনানি চতথা ভবতি প্রেতসুতকং” 

্ তা বালেষু চ বিশোধনং । 

-গর্ববস্তে বাস্তনৃচানবাতুলশ্োতরিয়েই: চ॥ 

ভানৌরসেষু পুজরেষু ভার্য্যান্বন্যগতাহ চ। 

নিবান্রাজনি তথ তদহঃ শুদ্ধিকারণৎ ॥ 

“ হতানাং নৃপগোবিপ্রৈন্ক্ষংচাত্মঘাতিনাৎ। 
,বিষাঁদ্যৈশ্চ হতানাঞচ নাশৌচৎ পৃথিবী- 
পতে॥ সজিত্রতিত্রদ্দচারিদাছ্ত্রহ্বিদাং 
তথা দানে বিবাহে যন্দে চ সংগ্রামে 

: , দেশবিপ্লবে ॥ -আপন্যপি হি কনটায়াং 

১. অদ্যঃশৌচহ বিধীয়তে [ কালোহগিঃ 

কর্দা্দামুর্দরনো জ্ঞান - তপেো। জলহ। 

--পশ্চাভাপো। নিরাহারঃ' সর্েবেঘাৎ, শুদ্ধি" 

চতুর্ণপঞ্চমনবমৈকাদশাহেষু প্রেতশ্রাদ্ধং । 

.৫ যথা যমঃ। চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাঁ 
দশে তথা ।-যদত্র দীয়তে জন্তোস্তন্নব- 

শ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥ ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ | ক ॥ 
সাগলিনিরগ্রাভয়কর্তব্যৎ 'আদ্যশ্রাদ্ধাদি- 

সপিশ্তীকরণান্তৎ শ্রাদ্ধৎ | যথ!। দ্বাদশ 

গ্রতিমাস্যানি আদ্যৎ যাগ্াসিকে তথা 

সপিশ্তীকরণঞ্চেব ইত্যেতৎ শ্রান্ধ- 

যোড়শহ ॥ ইতি শ্রাদ্তবুৎ ॥কা অন্ভুঘট- 
শ্রোদ্ধং ! ততু সংবতনরং ঘাবৎ প্রত্যহ 

প্রেতোদ্েশ্যকান্নললদানরূপৎ 1 যথা 

পারক্করঃ | অহ্রহরনমন্ৈ ব্রাহ্মণায়োদ- 
কুস্তঞ্চ দদ্যাৎ পিগুমপ্যেকে নিথৃণস্তি। 
দদতীত্যর্থঃ । ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ ॥% ॥ 

গযাদিতীর্ঘদ্রব্যাদিপ্রাপ্ডিনিমিভমেকোদ্দি- 

উত্রাদ্ধং । যথা পিতৃয়্ঞন্ত  নিরধর্ত্য 

মাসিকে শ্রারধ এব তু ।। শ্রাদ্ধ 

প্রতিরূচৌ চৈব মাতাপিত্োর্ষতাহনি ॥ 

অসপিণ্তীকৃতং .প্রেতমেকোদ্দিষ্টেন তর্প 
য়ে | তেনাদ্বুঘটশ্রাদ্ধে যৃতাহবিহিত- 

মাসিকে তথা বিশিষতীর্ঘদ্রব্যাদিপ্রাপ্ডে এ হেতবঃ॥ ইতি গারুড়ে ১০৬ অধ্যায়ঃ | 

প্রেতশ্রান্ধং (ব্লী)- প্রেতোদ্দেশ্যকআদং | 
,..উদনুষ্ঠানহ' যথা )-তত্র গোভিলঃ । অথৈ- 

কোদ্িষউমেকহ: পবিত্রমেকোহ্থ এক? 

শ্রেতশ্রাদ্ধকরণেচ্ছায়াং মাতাপিত্রোশ্ৃতাঁ- 
হনি চ" অসপিশ্ীকৃতঘ গ্রেহমেকো- 

দ্দিষ্টেন তর্পয়ে? ইতি শ্রাছতত্বং ॥ 
শ্রেতা (স্ত্রী) প্রেতভাবাপন্না | যথা । 

। - লিড নাবাহনংনামৌকরণত নাত্র বিশ্বে 
. দেরাঃ স্বদিতসিতি - তৃত্ডিপরশ্নঃ ।উপ- 

, ভিঠতাখিত্যক্ষয্য্থানে অভিরম্যতামিতি 
ভা প্রতিবচনমেতত 

: প্রেতশ্রাদ্মিতি । ইতি আদ্বতত্বং [শু ঢ 

তচ্চ নবশ্রাদ্ৎ তু সাগ্সিককর্তব্যৎ 

, বিস্বুর্ে! তত দদিত্যাদি অযুকগ্গোত্রায়াঃ " 

* প্রেতীয়। অযুকীদেব্যা অশৌচান্তাদ্ডিতীয়ে- 
হহ্ি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ প্রেতত্ব- 

£বিমু্িপুর্ববকন্থ্থলোকগমনকামহ সোপ- 
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ইতি মৌর্থহা ॥ক্ষা ঘৃতা ৷ যথ!। প্রেতায়াঃ 

পুল্রিকায়া ন ভর্ভা ধনমহত্যপু্রীয়াঃ,। 

ইতি দায়ভাঁগে শঙ্লিখিতৌ ॥ | 

প্রেত্য ব্য লোকান্তরৎ । তহপর্ধ্যায়ঃ 117: 

অমুত্র ২। ইত্যমরঃ॥ ৃ ১1 

প্রেম [ন্] (রী পুং) দৌহ্দ্য, | তত 

পর্য্যায়ঃ | প্রেম ২ শ্রিয়তা ৩ হার্দিৎ ৪ 

ন্নেহঃ ৫1 ইত্যমরঃ॥ নর্ম। ইতি দেদিনী ॥ 

প্রেমপাতনৎ (র্লী) রোদনহ। নেত্রজুলং | 

ইতি শব্দচক্দ্রিক ॥ 

প্রেমভক্তিঃ (ন্ত্রী) স্বেহযুক্তভ্রীকুষ্ণসেবা । 

, বিখৈঃকাস্তিকমমতা | তলক্ষণৎ যথা। 

নারদপঞ্চরাত্রে । অনন্যমমতা। বিষে 
মমতা প্রেমসংগ্ুতা । ভক্তিরিত্যুচ্যতে 

ভীগ্ গরহলাদোদ্ধবনারদৈরিতি ॥ প্রেম- 
ভাক্তেশ্চ মাহাত্যৎ ভঙের্মমাহাত্ম্যতঃ 

পরৎ | সিদ্ধমেৰ যতো! ভক্তেঃ ফলৎ 

প্রেমৈব নিশ্চিতহ ॥ ক ॥ অথ প্রেম 
সম্পন্ভিচিহ্ানি। সপ্তমক্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদস্য 

-বালানুশাননে | নিশস্য কর্্াণি গুণা- 
নভূল্যান্ বীর্ধ্যাণি লীলাতন্ুুভিঃ ক্ৃতানি। 

বদদাতিহর্ষোৎপুলকা শ্রুগদগদৎ প্রোণকণঠ 

উদগায়তি নৃত্যতে চ ॥ ধদ! গ্রহগ্রস্ত 
ইব ক্ষচিদ্ধসত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে 

জনহ | খুছঃ শ্বসন্ -বক্তি হরে জগহ্- 

পতে নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥ তদা 

পুনান্ যুক্তমমস্তবন্ৃনস্তপ্তাবভাবানুশয়া- 

ক্ুতাকতিঃ ৷ নির্দদ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা 

ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজহ ॥ ইতি 

ভ্ীহরিভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসঃ ॥ 

| প্রেগা [ন্] ( পুং) ন্েহঃ । ইত্যমরঃ ॥ 

বাঁসবঃ| বাযুঃ | ইতি মেদিনী | আদান 

লক্ষণহ যথ| | সর্ধবথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি 
ধ্বংসকারণে 1 যন্তীববন্ধনং যুনোঃ স 
প্রেম! পরিকীর্ভিতঃ ॥ ইত্য্ঘরনীল- 
যণিঃ॥ এ 

ট্রমালিহ্গনং (লী) স্লেহেন পরিস্বসঃ | 
নায়কনায়িকয়োরালিঙ্গনবিশেষঃ 1 তল 

ক্ষণহ যথা । .নায়ককটিং নায়িক়ৈক" 

পাঁদেন বেউয়িত্বা৷ দ্বিতীয়ং পাদং তথা 

জঙ্ঘোপরি স্থাপয়িত্বা যদালিঙ্গনং তৎ। 

ইতি কামশাস্ত্রৎ ॥ 

প্রেমী [ন্ ](ত্রি ) প্রেমযুক্তঠ। স্নেহবিশিঃ। . 

প্রেমশব্দাদস্তযর্থে ইন্প্রত্যযেন নিষ্পনঃ। 

ইতি ব্যাকরণং ॥ 

প্রেয়সী (ত্র) প্রিয়তমা নারী। তৎপর্ধ্যা
য়ঃ। 

দয়িতা ২ কান্ত! ও প্রাণেশা ৪ বল্লভা ৫ 

প্রিয়া ৬ হৃদয়েশ1৭ প্রাণসম ৮ প্রা ৯ 

প্রণয়িনী ১০ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ 

প্রেয়ান[ স্] (পুং) পতিঃ। তৎপর্ধযায়ঃ। 

দয়িতঃ ২ কান্তঃ ৩ প্রাণেশঃ ৪ বল্লভঃ৫ 

প্রিয়ঃ৬ হৃদয়েশঃ ৭ প্রাণমমঃ ৮ প্রেষ্ঠঃ৯ 

প্রণয়ী ১০ | ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ অতিপ্রিয়ে 

ত্রি। ইতি জটাধরঃ ॥ 

প্রেরণং (ক্লী) প্রেষণং। পাঠান ইতি ভাঁষা। 

যথা | ধিক চাপলে বনিনবতমনত্ং 

যৎপ্রেরণাছুত্তরলীভবন্তয! 4" ইতি নৈষধে 
৩ সর্চ॥ 

প্রেরণা (ক্ত্রী) চোদনা 1 ফলভাবন!! 'বিধি- 

রিতি যাবৎ । ইতি ধর্দদীপিকা এ 
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প্রেরিতঃ (ত্রি) প্রেষিতঃ | যথা ।.নপুখ্ষক- 

নিতি জ্ঞাত্ব। প্রিয়ায়ৈ প্রেরিতং মন! 

মনভ্তত্রব রমতে হতাঃ পাণিনিনা বয়ং ২ 
ইতি প্রাচীনাঃ | 

পরের [ ন] (পু) সুদ্রঃ। ইতি সিল্বানত প্র 

কৌমুদ্যাসুখাদিবৃততিঃ ॥ 

প্রেন্বরী (স্ত্রী) নদী। ইতি সিদ্ধান্তকৌদুদ্টা- 

মুণাদিবৃন্ধিঃ | 

প্রেষ ধা গতৌ।। ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ ॥ 

প্রেষঃ (পুং) প্রেষণং | পীড়া । ইতি জটা- 

ধরঃ ॥ 

প্রেষণৎ (ক্লী) প্রেরণৎ | বথা। জানীয়াৎ 

প্রেষণে 'ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসলাগমে। 

গিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্ধ্যাঞ্চ বিভব" 

ক্ষয়ে ॥ ইতি চাণক্যসংগ্রহঃ ॥ 

প্রেধিতৎ (ত্রি) প্রেরিতং ৷ তৎপর্যায়ঃ। 

রস্থাপিতৎ ২ পিউ ৩ প্রতি 

হতৎ ৪1 ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

শ্রে্ঠঃ (ভরি) অতিশয়শ্রিয়ঃ | ইত্য- 

-. অরঃ ॥ 

প্রেষঠা ( ভ্ত্রী ) প্রেয়ণী। ইতি হেমচন্রঃ 1 

. জডবা | ইতি শব্দচক্দ্রিকা ॥ - 

প্রেষ্যঃ তরি) দালঃ। ইত্যসরঃ ] প্রের- 

ন্নীয়শ্চ ॥ 

প্রেক্ষগহ (ক্রী) চক্ছুঃ॥ ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

দর্শনহ ॥ যথা। । সঙ্গারো রুতিমন্দিরাবধি 

পদন্যানাবধি প্রেক্ষণহ | ইত্যাদি রস- 

ন্লগ্তরী এ 

প্রেঙ্গণকুটঃ €পুহ ) চক্ুর্গোলকঃ। যথা | 

হপাটনংলগামানহদ্তকণপ্রেক- 

১৮৮ 

কুটশোথাঃ | ইতি পাতুরোগপুর্ববূপে 
॥ মাধবকরঃ ॥ রা 

প্রেক্ষা (স্ত্রী) নৃত্যেক্ষণৎ। প্রজ্ঞা ইজ 
রঃ ৪ ঈক্ষণং | ইতি ভরতঃ ' শাখা। 

. ইতি শব্ররদ্বাবলী ॥ 
প্রৈষঃ (পুং) ক্রেশঃ। মর্দিনং | উন্মাদঃ। প্রেষণহ । 

ইতি যেদিনী ॥ 

প্রৈধাহ পুত)" প্রেযাঃ। ইতাসরটাকায়াং 
ভরতঃ॥ " 

প্রোক্তং (ব্রি) কথিত প্রকর্ষেণোক্তৎ। 

যথা। অন্বরীশ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগ* 

বতং শৃণু ইতি শ্রীভাগবতং ॥ 

প্রোগ্থনং (ক্লী ) প্রবর্জনং | লোপনং । মোঁছ! 

ইতি ভাষা । খা । প্রোঞছনৈর্বামপাদেন 
দরিদ্রো ভবতি গ্রুবং 1 বৈরিনাশকরং 
প্রোক্তৎ কবচং বশ্যকারকং ॥ ইতি 
কুদ্রযামলে বৈরিহরকালীকবচং ॥ 

প্রোজ্জাসনং (ক্রী) মারণং | ইতি হেনচন্দ্রঃ | 

প্রো্বিতৎ (ভরি) ত্যক্তং। বথা॥ ধর্ম 

প্রোজ্বিতকৈতবোহত্র পরনে! নির্্মৎ- 
সরাণাং সতাং। ইত্যাদি গভাগবতহ ॥ 

প্রোঠঃ ( পুহ ) পতদ্গ্রহঃ | পাঙ্দান ইতি 

ভাষা। যথ1) শ্তাদাচমলকঃ প্রোঠঃ কট- 

কোলঃ পতদৃত্রহঃ | “ইতি হারাবলী 
প্রোতং (রী) বন্ত্রহ। ইতি জটাধরঃ ৫ 

প্রোতং (তরি) খচিতং। ইতি নেদিনী এ 
স্যুতং | গুশ্কিতহ । ইতি হেদচন্দ্রঃ ৪ 

প্রোতোত্যাঁদনং (লী) বস্্রকুইিমহ | ছত্রহ 

ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ত: 

প্রোখকলঃ পে ক্ষবিশেষঃ। তহ্পর্যায়ঃ ! 
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. সিং ংহলাহুলঃ ২ ছড়ী ৩ছটা:৪ টি ৫1 

ইতি শ্বমাল! ॥ 
প্রোৎফুললং ( ত্রি ).বিকসিতৎ 1 
। যেরদ্িতাঃ করিকপোলমদেন ভুঙ্গাঃ 

প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃংস্বরভীকৃতাঙ্গাঃ । তে 

সাম্শ্রতৎ বিধিবশাদগময়ন্তি কালং নিম্বেযু 

চার্ককুম্থমেষু করীলকেনু ॥ ইতি ভামিনী- 
, বিলাসঃ রঃ 

তৌঃলাহ ( পু নর ॥ কর্ণান্থ 
স্থকরপ্রত্যয় উৎসাহ ইতি মধুঃ ॥ কর্ধন্থ 

, দৃটয্তকীরকো! ভাবঃ উত্সাহ ইতি রমা- 
নাথঃ॥ কর্ম প্রত্যয় উত্সাহ ইতি নয়নাঁ- 

নন্দঃ ॥ অশক্যে বলোদ্যম উৎসাহ ইতি 

কেচিৎ,। ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ ॥ 

প্রোথ খ এ পর্য্যাপণে। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ॥ 
রেফযুক্তঃ। খ অপুপ্রোথৎ। ঞ প্রোথতি 

প্রোথতে। পর্্যাপণৎ সামর্ধ্যং | পুপ্রো- 
খাস্মৈ ন কশ্চন। পর্ধযাপণং পরিপূর্ণতা ৷ 
এইতি গোবিন্দভট্ঃ | ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

প্রোথঃ (পুখ কী )-অশ্বনামিক1। ইত্যমরঃ ॥ 
প্রোথঃ (পুৎ ) কটী। ইতি মেদিনী॥ শাটকঃ। 

ইতি ভ্রিকাগ্ডশেষঃ& স্রীগর্ভঃ। ইতি বিশ্বঃ 0 

গর্ভঃ। ভীষণং | স্ফিক্.। অশ্বদুখহ । ইতি 

সংক্ষিপ্তনারোণাদির্তিঃ ॥ 

প্রোথঃ' (তরি) অধ্বগঃ। ইতি মেদিনী? 

প্রথিতঃ। ইতি, ত্রিকাগুশেষঃ ৫ শ্থাপিতঃ। 

ইতি সিদ্ধান্তকৌদুদ্যাসুণাদিবৃত্তিঃ ৪ 
পোধঃ (গুহ) সন্তাপঃ॥ ইতি রাজনির্ধপ্টঃ ৪ 

প্রোধিতঃ € তরি) প্রবাস্গতঃ 1 যথা । 

আর্ডার্ডে সুদিতা হুষ্টে প্রোধিতে মলিন্য 

কৃশা'। মুতে 'ভিয়েত যা পত্যো সাধ্বী 
জ্েয়া পতিব্রতা ॥ ইতি গুদ্ধিতত্বং ॥ 

যথ!। 8 (জী) বিদেশস্থপতিকা। 

" ইতি জটাধরঃ ॥ স্বীয়াদিনায়িকাভে?; | 
তস্য লক্ষণৎ যথা । দেশান্তরে গতে 

'ভর্ভরি সন্তাপাকুল! প্রোষিতভর্ভৃকা । 
অস্যাশ্চেষ্টা দশাবস্থা ॥ যথা । পত্যভি- 
লাষঃ ১ চিন্তা ২ স্মৃতিঃ৩ গুণোধ 

কীর্ভন ৪ উদ্বেগঃ ৫ বিলাপঃ৬ উদ্মাদঃ৭ 

ব্যাধিঃ ৮ জড়তা ৯ নিধন ১০। মুষ্ধা 

প্রোধিতভর্ভৃকা যথা । ছুঃখহ দীর্ঘতরং 
বহন্ত্যপি সখীবর্থায় নো ভাষতে শৈবানৈঃ 
শয়নং ক্জজ্তাপি পুনঃ শেতে ন বা 

লজ্জয়া। কণ্ঠে গগদবাচমঞ্চতি মশা ধত্তে 

ন বাস্পোদকং সন্তাপৎ সহতে যদদু- 

মুখী তদেদ চেতোভবঃ ॥ % ॥ নধ্যা 

প্রোধিতভর্তৃকা যথ! | ঝসন্তদেব বপুষো 
বলয়ন্তদেব হন্তশ্ত দৈব জঘনম্য চ রত 
কাক্ষী। বাচালভূঙ্গহভগে সুরত মম" 
মদ্যাধিকং ভবতি তত্শখি কিনলিদানহ | 

প্রগন্ভ1 প্রোধিতভর্ভূক! যথা। মালা বালা' 
স্ুজদলময়ী নৌক্তিকী হারযটিঃ বাধা 
শ্থানাৎ প্রসরতি হরো। হুক্রবঃ প্রস্থি 
তৈব। অগ্যদূজ্রমঃ ফিমপি ধমনী বিদাতে 

বা.ন বেতি জ্ঞাতুৎ বাহ্রোরহহ বলয়ং 

পাণিমূলৎ প্রয়াতি ॥ পরকীয়া প্রোধিত" 

ভর্তৃকা যথা | শ্বশ্রাঃ পদ্মদশং' দদাতি 

তদপি জসংজয়া গৃহতে সদ্যো নর্দর+ 
শহয়। ন চ তয়া সংস্পৃশ্তভে পাণিনা । 

যাভুর্বাচি হুহত্জনস্থ ব্চগা প্রঙ্যুরহ 
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-দীয়তে শ্বামঃ কিন্ত ন মুচ্যতে হুতবহক্রুরঃ 

কুরীদৃশা ॥ সামান্বনিতা প্রোষিত- 

ভর্তৃকা যথা | বিরহবিদিতমন্তঃপ্রেম 

বিজ্ঞায় কান্তঃ পুনরপি বন্থু' তন্মাদেত্য 

. মে দাস্যতীতি! মরিচনিচয়মাক্ষোর্ন্যস্য 

বাল্পোদবিন্দুন্ স্থজতি চ পুরযোধিদ্বার- 

দেশোপবিষ্ট ॥ ইতি রসমঞ্জরী ॥ 

প্রোষ্ঠঃ (পুং) প্রো্ীমৎস্যঃ। ইত্যমরটাকায়াং 

, ্বায়মুকুটঃ ॥ 

প্রোষ্ঠপদঃ ( পুহ) ভাদ্রমাস:। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রোষ্ঠপদাঃ (ত্র) পূর্ববভান্রপদনক্ষত্র২ ২৫ 1 

. উন্তরভাদ্রপদনক্ষত্রং ২৬1 তৎপধ্যায়ঃ | 

ভার্রুপদাঃ ২। ইত্যমরঃ ॥ দে পর্ববভাদ্র- 

-পদোত্তরভাব্রপদাহু প্োষ্ঠো গৌঃ ভদ্রশ্চ 

গৌঁঃ তল্যেব পাদ আমাং তান্তথ!। পুর্বে 

প্রোষ্ঠপদে ছে উত্তরে তু ভাদ্রপদে দে 

,সমুদায়্চাসাৎ চতুঃসংখ্য ইতি বছ- 

...বচনহ ॥ কদা পূর্বের (প্রোষ্ঠপদে কদা 

উরে প্রোষ্ঠপদে ইতি তাবকয়োদিত্বা 

, -দ্বিবচনৎ। ইতি ভরতঃ 1 ভান্্রপ
দশব্দেন 

ডু .তারকারিশেষাণাৎ সমু
দয় উচ্যতে তিরো- 

টি হিতাবয়বভেদপক্ষে একবচনহ | প্রোষ্ঠ- 

পদাশবস্ত্রিক্ঞাবয়বভেদপক্ষে 
বছুবচন* 

মিতি মৈত্রেরঃ। ইতি রায়মুকুটঃ ॥ 
প্রোষ্ঠপদদী স্ত্রী) ভারী পূর্ণিমা যথ

া। প্রোষ্ঠ- 

পদ্যামততীতায়াং তথা কৃষ্ণ ভ্রয়োদশ্টী 

এতাঁতস্ত,আদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ
 প্রজা- 

, পৃতিঃ ॥ ইতি তিথ্যানিতত্বং ॥ অপি চ। 

পলিধিহ। তচ্চ -থে। , দদ্যাছ্েমসিংহসম- 

_ছিতহ। প্রোষ্ঠপদ্যাৎ পৌর্ঘযাস্যাং ম 

যাতি পরমাহ গরতিং ॥ ইতি শ্রীভাগবত- 

টীকায়াহ ভ্রীধরন্থামী 

প্রোঠপাদঃ (তরি) প্রোষ্ঠপদান্্ জাতঃ। ইতি 
সিদ্ধান্তকৌমুদী ॥ 

প্রোঠী (তরী পুং) মৎস্যভেদঃ। পু টা মাছ 

ইতি ভাষা! | তৎপর্ধযায়ঃঃ শফরী ২ 
শফরঃ ৩। ইত্যমরঃ ॥ শ্বেতকোল: ৪ । 

ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ তন্যা গুণাঃ | তিক্- 

ত্বং। কটুত্বং। স্থাছুত্বং। শুক্রকারিত্বং। 
কফবাতনাশিত্বঞ্ক । ইতি রাজবলভঃ ॥ 

লিপ্ত । আস্যকঠরোগনাশিত্বং | শ্রেষ্ঠ- 

ত্্চ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

প্রোহঃ (পুৎ ) হস্তিচরণঃ। পর্বব। ইতি বিশ্ব" 

দেদিন্যে। ॥ গজচরণপর্বব। ইতি ভ্রিকা্- 

শেষশবরত্রাবল্যো ॥ রর 

প্রোহঃ (ত্ি ) নিপুণঃ। তর্কঃ। ইতি মেদিনী। 

প্রোক্ষণৎ (রী) যজ্ঞার্থপশুহননং | 'ইত্য- 

মর ॥ বধঃ॥ সেচনং। ইতি মেদিনী ॥ 

প্রোক্ষিতৎ (ত্রি) নিহত২। দিক্তং। ইতি 

মেদিনী ॥ যজ্যার্থংমন্ত্রৈঃ সংস্কত মাংসাদি। 

যথা । ভক্ষপ়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকদ্- 

ত্রাহ্গণকাম্যয়া। দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা 
নিয়মে তু বিবর্জয়েৎ ] আরণ্যানা- 
মিদানীন্তনপ্রোক্ষণাপেক্ষা নাত্তি। যথা 

মহাভারতে ॥ আরণ্যাঃ সর্বদৈবত্যাঃ 

প্রোক্ষিতাঃ 'সর্বশো হগাঃ। অগত্ত্েন 

পুর রাজন্ সয়া যেন পুল্যতে ॥ ইতি 
,. তিথ্যাদিতত্ৎ ॥ 
প্রোচহ (ভরি) বছিতহ |" ততপর্ধযায় ! 

প্রন্দ্ধং ২ এধিতহ ৩ | ইত্যনরঃ ॥ 



্রগল্ভঃ॥ ইতি হেমচন্দরঃ॥ নিপুণঃ। 
ইতি রাজনির্ধনটঃ | প্রকর্ষেণ উচুম্চ ॥ 

প্রৌ়পাদঃ (পু) আদনারোপিতপাদতলঃ। 
আসনোপরিপ্রাদতলদয়মংযোগপুর্ববকোপ- 

বেটা । বন্ত্রাদিনা কৃতপৃষ্ঠজনুজঙ্ঘাবন্ধঃ | 

বন্ত্রাদিদবারা পৃষ্ঠজানুজঙ্বাদয়দৃঢ়বন্ধনপূর্বব- 
কোপবেক্টা । যথা! আসনারপাদস্ত 
জানুনোর্জজ্য়োস্তথা ॥ কৃতাবসকৃথিকো! 
যন্ত প্রৌটপাদঃ স উচ্যতে ॥ স্নানমাচ- 
মনৎ হোঁমৎ ভোঁজনং দেবতার্চনহ। 

প্রোঢ়পাদে ন কুব্বীত স্থাধ্যায়ং পিতৃ- 
তর্পণৎ ॥ ইতি কাত্যায়নঃ॥ +॥ অনেকো- 
দ্বাে দারুশিলে ভূমিসমে ইন্টকাশ্চ 
সংকীর্নীভূতা ইতি বৌধায়নবচনাভথা- 
বিধেআরূঢ়পাদোহপি কুর্ঘয/ৎ। ইত্যাহ্িক- 
তদ্বৎ ॥ 

প্রৌঢ় (স্ত্রী) নায়িকাভেদঃ1 তৎপর্ধ্যায়ঃ। 
চিরিপ্টী ২ ম্বয়াঃ ৩ শ্যাম! ৪ দৃষ্ট- 
বূজাঃ৫ । ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ যথা। বাল! 
ভূ তরুণী প্রা বৃদ্ধা ভবতি নায়িকা । 

গুণযোগেন রন্তব্য/ নারী বশ্টা ভবে- 

তদা | ক্ষ ॥ ভ্রিংশদর্ষাদূর্বং পঞ্চপঞ্চাশ- 
দর্ষপর্যযন্তৎ প্রোটাবন্থা। যথ!। আফোড়মী 

ভবেদাল। তরুণী ভ্রিংশতা মত1। পঞ্চ- 

পঞ্চাশতী প্রো ভবেদূহদ্ধ! ততঃ পরত 15 
অস্থা! বশ্ত্বকারণহ যথ!। অলঙ্কারাদিভি- 

বর্বাল। তরুণী রতিধোগতঃ। প্রেনদানা- 

দিভিঃ প্রা বৃদ্ধা চ দৃঢ়তাড়নাৎ 0 * ॥ 
তস্থা রমণে দোষো বথা। বাল! তু প্রাণদা 

প্রোক্তা তরুনী প্রাণহারি্ী। পরোটা 

যথা | 

করোতি বৃদ্বত্বৎ বৃদ্ধা মরণদা ভবে ! 

ইতি রতিমগ্ররী ॥ & | মুখাদিত্রিবিধান্ত- 
গতপ্রথল্ভা নায়িকা । তত্র প্রোঢা খণ্ডিতা 

মাযুদবীক্ষ্য বিপক্ষপক্ষমলদৃশঃ 

পাদান্থুজালভ্তকৈরালিগ্তাননমানতীকৃত- 
মুখী চিত্রার্পিতে বাঁভবৎ। ক্ষ নো" 
বতী ন বা কৃতবতী নিশ্বানকোফ্াদুশঃ 

প্রীতর্্গলমর্লা।  করতলাদাদর্শমাদর্শ 
য়ৎ | ক ॥ প্রোঢ়া কলহান্তরিতা যথা। 
অকরোঃ কিমু নেত্রশোণিমানং কিম" 

কার্ষাঃ করপলবে নিরোধং | কলহ্ং 
কিনধাঃ তুধা রসজ্ঞে হিতমর্থৎ ন বিদন্তি 

দৈবছুষ্টাঃ 1 & | প্রৌঢ় উৎকঠ্িতা যথা। 
ভ্রাতর্নিকৃঞ্জসখিযুখিরমালবন্ধো মাতস্তম" 
স্বিনি পিতক্তিমির প্রসীদ। পৃচ্ছামি কি 
নবনীরধরাভিরামো দাসোদরঃ কথয় কিং 
ন সদাজগাম ॥%॥ প্রোঢা বামকসঙ্জা 
যথা। কৃতহ বপুষি ভূষণং চিকুরধোরণী 

ধুপিতা কৃত! শয়নসমিধো ক্রযুকবীটিকা" 

সম্ভতিঃ। অকারি হরিণীদৃশা ভবনমেত্য 
দেহস্বিযা ব্ফ,রৎকনককেতকীরুন্থমকা নতি" 
ভিছ্দদিনহ ॥ & | প্রৌডঢ়াভিসারিক!যথা । 

স্কুরছুরসিদ্ভারভঙ্ুরাঙ্গী কিমলয়কোমল" 
কান্তিনা পদেন। অথ কথয় কথং মহেত 

গভ্থৎ যদি ন নিশাহ মনোরথো রথঃ 
স্যাৎ %॥ প্রা প্রবস্ৎপতিকা 

যথা | নায়ং নুগ্চতি ভ্ুত্রবাদিপি তনু" 
ত্যাগে বিয়োগদ্বরন্তেনাহহ বিহিত্গুলি- 

বছপতে পৃচ্ছানি সতাং বদ। -তান্ুলৎ 
কুহমহ পটারনুদকহ যছদ্ুভিষ্নীযতে তহ 



প্লবঃ ২৭৮৯ 
"প্রক্ষহ 

স্াদত্র পরত্র বা কিযু বিষস্থালাবলী- 

দুঃদহৎ ॥ ইতি রসমঞ্জরী ॥ ক ॥ আন্ত, 

প্রগল্ভাশব্দে দুষ্টব্যং 

প্রোটিঃ (স্ত্রী) সামর্্ৎ ॥ ইতি যুগ্ধবোধ- 

ব্যাকরণৎ তথপর্ধ্যায়ঃ। উৎনাহঃ ২ প্র- 

গল্ভতা ৩ অভিযোগঃ৪ উদ্যমঃ ৫ উদ্- 

। যোগঃ ৬ কিয়দেতিকা ৭ অধ্যবসায়ঃ ৮ 

উর্জঃ ৯। ইতি হেমচন্দ্রঃ ] 

 প্রোণঃ তি) নিপুণঃ। ইতি কেচিৎ॥ 

প্রোঠপদঃ (পু ) ভাদ্ুমানঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

প্রোহ্ঃ ( পুং ) প্রকর্ষেণোহঃ। ইতি যুগ্ধবোধ- 

ব্যাকরণ ॥ ূ * 

গ্রব উ গত্যাং। অন্তঃস্থতৃতীয়বুক্তঃ। উ প্লবতে। 

গুড ইত্যনেনৈকে্টসিদ্ধে অস্ত পাঠঃ 

প্লবিষ্যতে ল্লব্যতে ইত্যাদি সিদ্ধযর্থঃ। 

ইতি ছুর্গাদাস ॥ 

প্নবৎ (ক্রী) কৈবর্ভীযুস্তকং ৷ গন্ধতৃণৎ। ইতি 

'মেদিনী॥ গ্ুতগে ত্রি॥ 

প্লব$ ( পুহ ) প্রবনহা ভেলঃ 1 ভেক£। অবিঃ। 

শ্বপচঃ | কপিহ £ জলকাকঃ | কুলকঃ ॥ 

প্রবণঃ | পর্কটাদ্রমঃ। কারগুববিহগঃ। 

শব্দঃ। প্রতিগতিঃ॥ ইতি সেদিনী ঘ 

- প্রেরণহ। শত্রঃ॥ ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

জলাস্তরৎ 1 ইতি হেমচন্দ্রঃ £ পলবঃ। 

পোঁলে। ইতি ভাষা। ইতি ভ্রিকাণ্ড শেষঃ £ 

জলকুহুটঃ॥ ইতি নিতাক্ষরা ॥ জলচর- 

পর্ষা। ঘধা। হংসসারসকাচাক্ষবকক্ট্রৌঞ্চ- 

স্রারিকাঃ 1 নন্দীমুখী মকাদন্থা বলা- 

'কাধ্যাঃ প্রবাঃ স্থৃতাঃ ঘ শ্বন্তে সলিলে 

যন্মাদেতে তল্মাঘ প্রবাহ স্থতাঃ 5 

চান 

এতেষাং মাহযগুণাঃ। প্রবাঃ পিত্তহরাঃ 
নি মধুর। গুরবে! হিমাঃ। বাতগ্্রেন্- 

- প্রদাশ্চাপি বলশুক্রকরাঃ সরাঃ ॥ ইতি' 

ভাবগ্রকাশঃ ॥ 

প্রবকঃ পু) খড়গধারাদিনর্তকঃ। ততপর্ধ্যায়ঃ। 
কেলকঃ ২ 1 ইতি ভ্রিকাণশেষঃ ॥ 

কেকলঃ ৩ নষভুঃ ৪ কেলিকোষঃ ৫ কলা- 

য়নঃ ৬। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ চণ্ডালঃ। 

ইতি হলায়ুধঃ ॥ ভেকঃ। প্রক্ষঃ। ইতি 

রাজনির্ধন্টঃ £ 
প্রবগ্ণঃ (পুং) বানরঃ | ভেকঃ | সূর্যযনারথিঃ। 

ইতি মেদিনী॥ প্লবপক্ষী । ইতি শব্দ" 
রত্রবলী ] শিরীষরৃক্ষঃ | ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ 1 

প্লবগতিঃ পরখ) ভেকঃ । ইতি শ্চন্দ্রিকা ॥ 
প্লব্গঃ (পুহ) বানরঃ | ইত্যমরঃ ॥ হৃগঃ। 

ইতি শব্দচন্দ্রিকা | গ্রক্ষহৃদ্ষঃ ॥ ইতি 
রাজনির্ঘন্ট ॥ 

প্রবন্থমঃ (পুৎ ) ভেকঃ। খানরঃ | ইত্যমরঃ॥ 
পলুতগতিযুক্তে তি ॥ 

প্লবনঃ (তরি) প্রবণঃ | ভ্রননিনভূমিঃ | যথ]। 

প্রাুদক্প্রবনাং ভূমিং কারযেৎ যত্ততো! 

নরঃ। ইতি তিথ্যাদিতত্বে মতস্যপুরাশহ 
গ্র্ষ এ ভক্ষণে। ইতি কবিকমক্রদঃ ৪ 

অন্তঃস্ভৃতীয়যুক্তঃ। পু ক্ষতি প্রক্ষতে। 

ইতি ছুর্থাদাসঃ ॥ 

প্রক্ষহ হে) বক্ষবিশেষঃ 1 পারুড় ইতি 

+ ভাষা । তহপধ্যায়ঃ। জটী ২ পর্কটা ৩1 
ইত্যমরঃ হ পর্বটি: ৪ লক্ষ ৫ শীক্ষা ড 
জটিঃ৭। ইতি শক্রক্াবলী ৪ কপীতন:৮, 



প্রীক্ষৎ ূ ২৭৯১ হা 
মেঘমাল ইতি বেতুশৈলাঃ। অরুণ! 
নৃমণা আছ্গিরসী সাবিত্রী হপ্রভাতা! খত- 

স্তরা সত্যন্তরেতি মহানদ্যং | যাঁসাং 

- , জলোপম্পর্শনবিধৃত্তরজন্তমসে! হংসপত- 

1, ঙ্গোর্ধায়নসত্যাঙ্গসতজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণীঃ 

. সহআয়ুষো বিবুধোপনসন্দর্শনপ্রজননাঃ 

,. স্বর্গ দবারৎ ত্রধ্যা বিদ্যয়। ভগবন্তহ ত্রয়ীময়ং 

ূর্্যয়াত্মানৎ যজন্তে | প্রত্বস্য বিষে! 

রূপৎ যৎ'সত্যর্ভন্য ব্রহ্গণঃ অস্থতস্য চ 

সৃত্যোসশ্চ বূর্ধাযাত্বীনমীমহীতি গ্রক্ষাদিযু 

* পঞ্চন্থ পুরুযাণামাযুরিক্দিয়মোজঃ সহো 

বলং বুদ্ধিধিক্রম ইতি চ সর্বেষাশৌহ 

পন্ভিকী সিদ্ধিরবিশেষেণ বর্ত বর্ততে । প্রক্ষশ্চ 

সমানেনেক্ষুরনোদেনারৃতঃ। ইতি ্ রীভাগ- 

₹ বতে ৫ ক্ষন্ধে ২০ অধ্যায়ঃ ॥ 

প্লীবনৎ (রী) ভ্বন্্ব্যধ্যোদ্বপ্রাগপণহ। উথ- 

লন ইতি ভাঁষা। বথ।। তাপনং স্বৃত- 

, তৈলানাহ প্লাবনহ গোরসস্য চ। তম্মাত্র- 

মুদ্ধুতৎ শুদ্ধেৎ কঠিনভ্ত পয়ো!। দধি ॥ 

ইতি শুদ্ধিততুৎ ॥ ক্ষ ॥ মঙ্জনং | বছতর" 

জলনংযোগঃ। যথা । এতৎ ্রন্থা বচো 

, প্লাজা ' প্রাতিষ্ঠত 'ভগীরথঃ। যক্র তানি 

শরীরানি সাগরাণাৎ নহাত্বনাং ॥ লীব- 

নার্থৎ নরত্শেষ্ঠ পুখ্যেন মলিলেন হ। ইতি 

মহাভারতে বনপর্ববণি ১১০ অধ্যায়ঃ ৪ 

(ভরি) জলাদিময়ন্থানাদি। যথা । 

স্ুপ্রনঙ্গীঘ সুব্দনাং টার 

আুধাধাবিতদুপুাদারডগ্ধাহুলেপনাই , 

ইতি গরঙ্গাবাক্যাবলী ৪ 

লাক্ষৎ (লী) লক্ষহৃক্ষন্য কলহ ইত্যনরঃ ৪ 

'প্লাবিতৎ 

পরক্ষষ্য বিকারঃ | প্রক্ষস্য সমূহঃ । প্রক্ষস্য 

ভাব 1. প্রক্ষব্যেদহ | প্রক্ষস্য হিতৎ | 

ইত্যাদি ব্যাকরণহ ॥ 

প্লিহ উ গত্যাৎ। ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ অন্তঃস্থ- 

". তৃতীয়যুক্তঃ। উ প্লেহতে। ইতি ছুর্গা- 

দাসঃ ॥ 

প্লিহা [ন্] (পুং) শীহরোগই | দা 
গ্রিহান্্াণি মুখাদিব ক্ষিপমিতি বৈদ্যকং ॥ 

ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ ॥ 
প্লীহদ্ঃ (পুখ) বৃক্ষবিশেষঃ॥ রোহড়া ইতি 

খ্যাতঃ। তৎপর্যায়ঃ। রোহী২ রোহিতকঃ৩ 

প্লীহশক্রঃ৪ দাড়িমপুষ্পকঃ৫ মাংমদলনঃ৬ 

যকদৈরী ৭ চলচ্ছদঃ ৮ ॥ ইতি শব্দ- 

চন্দ্রিক॥ রৌহিতেয়: ৯ বোহিতঃ ১০ 

রোহীতকঃ ১১ রৌহী ১২। ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী £ অস্য গুণাঃ রোহিতকশব্দে 

দ্রকটব্যাং 
শ্লীহশক্রঃ (গুহ) গ্লীহবৃক্ষঃ। ইত্যমরহ ॥ 

শ্রীহা (ভ্ত্রী) প্লিহরোগঃ॥ যথা । বকৃীহে 

চ মন্বক্কে। ইতি বালকাস্যঃ | ইত্যমর- 

টীকায়াৎ ভরতঃ ॥ 

প্লীহা [ন্] (গুহ) কুক্ষিবামপার্খন্থমাহসত 

খণ্ড । পিল ইতি খ্যাতং। তৎপর্ধ্যায়ঃ! 

গুল্ঃ ২ গ্লিহা ৩। ইত্যমরভরতে। ॥ অন্ত 

নিদানং | বিদাহভিষ্যশ্রিরতষ্য জনোঃ 

প্রুটমত্যর্থযস্থব্ কফশ্ড। শ্রীহাভিরঘ্িৎ 
কুরুতঃ প্ররন্ধৌ লীহোনেতজ্জঠরৎ 

বদন্তিঃ তদ্ামপার্থখে পরিব্দ্ধিমেতি বিশে- 

ষতঃ সীদতি চাহুরোহত্র 1 মন্দন্থরানিহ 

উম ইনিসেরজত ্ীণবলোধাতি- 



প্রীহা ২৭৯২, 
০ িটী্পাঁউ্উ্উ্টি লীলা সিলিকা 

পু 
7 পাুঃ ॥ ইতি মাধবকরঃ ॥ % ॥ রক্তজস্য 

' তস্য. লক্ষণৎ | ক্রমো। ভ্রমো বিদাহশ্চ 

বৈধর্ন্যৎ গীত্রগৌরবং | যোহে! রক্তো- 
দরতৃঞ্চ ভ্েয়, রক্তজলক্ষণৎ ॥%॥ পৈত্তি- 
কষ্য তষ্য লক্ষণহ,। সম্রঃ সপিপাসশ্চ 

সদাহে। মোহমংযুতঃ। পীতগাজো। বিশে- 

ষেণ প্লীহ| পৈতিক উচ্যতে ॥ *%॥ শ্লৈতি- 
কদ্য তস্য লক্ষণ | প্লীহা মন্দব্যথঃ স্থুলঃ 

কঠিনে! গৌরবান্বিতঃ | অরোচকযুতঃ 
শ্ীতঃ প্লীহা কফজ উচ্যতে ॥ ক্র ॥ বাতি- 

কম্য তদ্য লক্ষণৎ | নিত্যমানদ্ধকোষ্ঠঃ 

স্যামিত্যোদাবর্তপীড়িতঃ | বেদনাভিঃ 

পরীতশ্চ প্লীহা বাতিক উচ্যতে | ক ॥ 

দোযত্রিতয়রূপাণি শ্লীঙ্যসাধ্যে ভবন্তি 
হি *% ॥ অথ তম্য চিকিৎস!। পাতব্যো 

যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধি শুভ্ভিজঃ | 

তথা ছুগ্ধেন পাতব্যাঃ পিগ্নল্যঃ গ্লীহ- 
শান্তয়ে ॥ ১॥ অর্কপত্রং সলবণং পুট- 

দগ্ধ স্ুচূর্ণিতং । নিহস্তি মস্তন! পীতং 
শ্লীহানমপি দারুণং ॥ ২] হিচ্ু ত্রিকটুকং 

কুষ্ঠৎ যবক্ষারম্চ সৈদ্ধবং | মাতুলুঙ্গ- 
ব্লমোপেতৎ শ্লীহশূলহরৎ রজঃ ৩] 
পালাশক্ষারতোয়েন পিপ্পলী পরিভাবিত1। 

শ্লীহপক্মাতিশননী বহিমান্যহ্রী মতা 1৪ 
রমেন জন্বীরফদস্য শখনাভীরজঃ পীত- 

মবশ্যমেব । শাণপ্রমাণহং শনয়েদশেষহ 

প্বাহাময়হ বুর্দসসানমাশ্ত ৫ ॥ শরপুখ 
যুলকক্কন্তক্রেণালোড়িতঃ পীত21 ্ীহানহ 

যদি ন হরতে শৈলোহপি তদ! জলে 

প্লবতে চ৬৪ হুপকসহকারদ্য রষঃ ক্ষৌছ 

সমম্িতঃ পীতঃ প্রশময়ত্যেব প্লীহানং 

নেহ সংশয়ঃ ॥৭1. সুিননং শান্সলীপুষ্পং 

নিশাপর্ধুষিতৎ নরঃ। রাজিকাচুর্ণসংযুক্তং 

খাদেহ প্লীহোপশান্তয়ে ॥ ৮ ॥ ইতি ভাব- 

প্রকাশঃ ॥ ক্ষ ॥ পিপ্ললীমধুপানাচ্চ তথ! 

মধুরভোজনাৎ । প্লীহা বিনশ্যতে রুদ্র 

ইতি ॥ ৯ ॥ কেতকীপত্রজং ক্ষারং দ্বতেন 

সহ ভক্ষয়েৎ। তক্রেণ শরপুঙথাভাং 

পীত্ব! প্রীহাং বিনাশয়েৎ ॥ ১০॥ ইতি 

গারুড়ে ১৮৭ 1 ১৮৮ অধ্যায়ঃ ॥ 

শ্লীহারিঃ (পু) অশ্বথরক্ষঃ । ইতি শব 

চন্ড্রিক। ॥ 

শ্লীহাশক্রঃ ( পুং ) ্লীহশক্রঃ। লীহবক্ষঃ 
ইতি কেচিৎ ॥ 

পভ সর্পণে। ইতি কবিকল্পক্রমঃ ॥ অন্তঃ 
তৃতীয়যুক্তঃ। উ প্লবতে। ইতি ছুর্গাদামঃ 

গুতং (কী) অশ্থগতিবিশেষঃ। স চ ত্বরয়! 

ঝম্পেন গতিঃ। ইত্যদরভরতো॥ ভি্্গ 

গতিঃ॥ ইতি কলিঙ্গঃ ॥ 

গুতঃ (পু) ত্রিসাত্রবর্ণঃ॥ ইতি মেদিশী। 
একমাত্র ভবেছুস্বো ছিমাতো। দীর্ঘ 
উচ্যতে। ব্রিমারন্ত পুতো ভেয়ো ব্যগরনা 

পার্থমানত্রকং 1 ইতি ছুর্গাদামাদিগতা 

প্রাচীনকারিক! চ ॥ খম্পগতিযুক্তে তি 

পুষ উ দহি। ভন্দ্ীকরণে। ইতি কবিকমপ" 

ক্রনঃ॥ উ প্লোখিহা লুনা! ইতি ুর্থাণ 

দাসং ॥ একর ৮৫ 

পু গ লেকে । পুর্ছো। দে 1 ইতি কুবি 
কল্পক্রনঃ রগ সুকাতি ইতি দর্গাণ 

দাসঃ £ ্ 



কফ. ২৭৯৩ ফঃ 

পলুষ য৯ দহি। ইতি কবিকল্পত্রমং॥ অন্তঃস্থ- |: পঞ্চদেবময়ং বদ1॥ পঞ্চপ্রাণনর্মং বর্ণ 

তৃতীয়যুক্তঃ ! য পুষ্যতি। ৯ অধ্ুষ । 

পুপ্লোষ । ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

গং (পুহ) দহনং | ইতি গ্লুষধাতৌর্াবে 

অল্প্রত্যয়ঃ ॥ 

প্লউঃ (ব্রি) দগ্চঃ | ইত্যমরঃ ॥ 
চল 

গুম ই য দাহে। বিভাগে। ইতি কবিকল্প- 

দ্রুমঃ ॥ অন্তস্থতৃতীয়যুক্তঃ | ইর্ অপু 

সৎ অল্লোনীৎ। ঘ প্ুদ্যতি। ইতি ছুর্গা- 

দানঃ ॥ 

পুক্ষিং €পুহ) অগ্নিঃ ॥ ইত্যুগদিকোষঃ ॥ 

ন্সেহঃ 1 গৃহদাহঃ। ইতি সংক্ষিগুসারো- 

পাদিবৃত্ভিঃ ॥ 

'প্লেব খ ঙ সেবনে । ইতি কবিকল্পন্রমঃ ॥ 

অন্তংস্থতৃতীয়যুদ্তঃ ৷ খ অপিপ্লেবৎ। ও 

প্লেবতে। ইতি দুর্গাদাসঃ ॥ 

প্লোষঃ (গুহ) দাহঃ। ইত্যমরঃ ॥ 

গ্দ। ল ভক্ষণে। ইতি কবিকল্পভ্রমঃ ॥ ল 

্নাতি। ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

গন (ত্ত্রী) ভক্ষণহ | ইতি ভ্রিকাণশেষঃ 

গ্নাতহ (ভরি) ভক্ষিতহ ॥ ইত্যমর: ॥ 

প্লান €(ক্রী) ভোজনং। ইতি হেম- 

চন্দ্রঃ 

ফ 

ফ ফকারঃ1'থাবিংশতিতমব্যগ্তনবর্ণ£। অস্মো 

.চ্টারণন্থানহ ওষ্ঠঃ। ইতি ব্যাকরণ 

তশ্থা ভত্বং যথা । ফকারং শৃণু চার্বন্গি 

রক্তবিদ্যললতোপমহ | চতুর্বরগপ্রদৎ বর্ণৎ 
৯৯০ 

সদা ত্রিগুণনহযুতৎ | আত্াদিতত্ব* 

যুক্তং ত্রিবিন্দুমহিতং সদ| ॥ ইতি কাম- 
ধেনুতন্ত্রে পঞ্চমপটলঃ ॥ ক ॥ বক্রা বাধ 

গতা রেখা ততোইধংসঙ্গতা ভবেশ ! 

তন্মাদুর্ধগতা ভূত্বা দক্ষমারভ্য কুগুলী॥ 

ত্রন্ধা রুদ্রশ্চ বিষুঃশ্চ কুগুলী ত্রন্মরূপিণী। 

মাত্রা বামাদ্দক্ষিণতঃ ক্রমশঃ পরি 

* কীন্তিতা ॥ ইতি বর্ণোদ্ধারতত্ত্রৎ ॥ তৎ- 

পর্ধ্যায়ঃ। ফকারশ্চ মহেশানি শিখী চৈব 

জনাদদিনঃ। ইতি কুদ্রযামলোক্বর্ণ;ভি- 
ধানৎ [ অন্য ধ্যানৎ যথ!। প্রলয়ান্মুদ- 

বর্ণাভাং ললজ্জিহ্বাং চতুতু'জাং | তক্তা- 
ভয়প্রদাৎ নিত্যাৎ নানালঙ্কারভূষিতাৎ ॥ 

এবহ ধ্যাত্বা ফকারন্ত তন্মন্ত্রং দশধা 
জপেৎ। ইতি বর্ণোদ্ধারতন্ত্রৎং ॥ % ॥ আস্থা 

নামানি যখ!। কঃ সী দুর্গিণী ধা বাম" 
পার্খে। জনার্দনঃ। জয়া পাদঃ শিখা 

রৌন্রা ফেহকারঃ শাখিনীপ্রিয়ঃ 1 উমা 

বিহঙ্বমঃ কাল: কুজিনীস্রিয় পাবকে । 
প্রলয়াযিনীলপাদোহক্ষরঃ পন্তপতিঃ শর 
ফুৎকারো যামিনী ব্যক্ত! পাবনে! মোহ" 

বর্ধনঃ। নিফিলবাগহচ্কারঃ প্রয়াগে গ্রামশিঃ 

ফল ॥ ইতি নানাতন্ত্রশান্ত্রং হ 

ফং (ক্রী) রূক্ষোক্তিঃ | ফুতকতিঃ | নিক্ষলত 

ভাষণহং | ইতি দেদ্দিনী ॥ 

ফঃ (পুহ ) যক্ষসাধনহ |স্কানহ | বঞ্চাবাততা 

ইতি নেদিনী ॥ বর্ধকঃ | ভুত্তানিঘারঃ। 
স্কট ॥  ফললাভঃ ইতি বিশ্বঃ এ 

২ক্ভাবিশেষঃ। বধা | হসোহস্তঃ কঃ 



ফট! ২৭৯৪ ফণভৃৎ 

অচানস্তরিতো হঘঃ ফষংজ্ঞঃ স্যাৎ 1] 

ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণং ॥ 
ফক অধদ্ধবহারে। শনৈর্গতৌ। ইতি কবি: 

কিতবঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ক্॥ দ্যাহ 

পবর্থদ্বিতীয়াদি ফটায়ান্ত স্ষটাপি চ। 

ইতি ভরতধুতশব্দভেদঃ ॥ 

কল্পদ্রমঃ ॥ কোপধঃ 1 ফ্কতি খলঃ | ফড়িঙ্গা (স্ত্রী) ঝিলিকা। ফড়িঙ্গ ইতি ভাষ]। 

কুৎসিতং ব্যবহরতীত্যর্থঃ। ফকতি বৃদ্ধো 
মন্দৎ গচ্ছতীত্যর্থ। ইতি হুর্গাদাসঃ | 

ফব্ধিক। ( স্ত্রী ) অসদ্যবহারঃ । ফাকি ইতি 

ভাষা । তৎপর্ধযায়ঃ1| চোদ্যং ২ দেশ্াং ৩ 

পূর্ব্বপক্ষত ৪ । ইতি শব্দরত্ববলী ॥ ন্যায়- 

সন্বন্ধিব্যাখ্যা ॥ যথা । ভ্রীমতা। মথুবানাথ- 
তর্কবাগীশধীমতা ॥ বিষদীকৃত্য দরশ্যন্তে 

দ্বিতীয়মণিকক্িকা;॥ ইত্যনুমানখগ্ুটীকা- 
রস্তে মথুরানাথঃ ॥ 

ফণ্ঠিকা (স্ত্রী ) ত্রান্ষণবণ্তিকা। ইত্যমরঃ ॥ 
দেবতীড়ঃ | ছুরালভ1। ইতি শব্দচন্দ্রিক॥ 

ফঞ্পিপত্রিকা (স্ত্রী ) আধুপর্ণী । ইতি রদ্ব- 

মালা ॥ 

ফন্তী (স্ত্রী) ভার্গী। ইতি রাদনির্ধন্টঃ 
ফট্ ব্য অনুকরণশবদঃ। অজ্জবীজং । যথা । 

ফড়ন্ত্রৎ শত্্রমামুধং । ইতি বীজবর্ণাভি- 

ধানৎ 1 ₹ | শান্তিকুস্ত্ালনে অর্ধ্যপাক্র- 

ক্ষালনে অধ্যন্রলেন পৃজোপকরণাস্্যক্ষণে 

অন্তরীক্ষগবিয্বোঘসারণে বিকিরক্ষেপণে 

গঙ্ধপুষ্পাভাাৎ করশেধনে অঘদর্ধণে 

পাপপুরুষতাড়নে করান্রন্তসে নৈবেদ্য- 
প্রোক্ষণে হৌমাগ্নেঃ ক্ব্যাদাংশত্যাগে 

হোগাপ্যাবাহনে তদগ্রিক্রোক্ষণাদে। চ 

ফড়িভিমন্ত্ম্য প্রয়োগঃ 
ফটঃ (পুং জী) কণা! ইত্যমরটাধরো ॥ 
ফটা [জ্রী) ফণা! দন্তঃ। ইতি হেদিনরা ৪ 

ইতি শব্দচন্দ্রিকা ॥ 

ফণ ণ নিঃসসেহে | ইতি কবিকল্পদ্রমঃ ॥ 

ফেণতুঃ পফণতুঃ | নিঃম্সেহঃ অনায়াসে" 

নোৎপত্তিঃ। ফণতি বাঞ্ছিতং শ্রীমতাং। 
অনায়াসেন জাতং। অস্যৈব প্রন্তস্য 

নিষ্ঠাযাৎ অনায়াসকৃতৎ ফান্টং ইত্যমরঃ 

অতএব রমানাথোহপি ঘটাদে ফণ গতে। 
ইত্যত্র গতেরন্যত্র। ফাণয়তি ভনো" 

হনায়াসেন জনয়তীত্যর্থ ইত্যাহ। ইতি 
ছুর্থাদামঃ 1 

ফণ মিণ গতৌ।। ইতি কবিকক্লন্রনঃ॥ দি ফখ" 

যতি ফাণয়তি | ণ ফেণতুঃ গফণতুঃ। 
ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 

ফণঃ (তরি) সর্পন্য বিস্তৃতমন্তকৎ। ঘ)। 

ফটায়াস্ত ফণ! ঘয়োরিত্যমরঃ ॥ শশোর্ণৎ 

কারণহ ফণহং। ইতি র্লীবকাণ্ডে চক্র 

গোমী ॥ তৎপর্যায়ঃ | ফণা] ২ফণহ ৬ 

ফট। ৪ কটঃ ৫ ক্ফ্টঃ ৬ স্কট ৭1 ইত্য- 

মরভরতে॥ দব্বী ৮ভোগ: ৯ল্কুটঃ ৮৫ 
ইতি হেনচল্দরঃ ॥ প্ফুট! ১১ দর্রিত ১২ 

ফটা ১৩। ইতি শব্দরভ্রাবলী ॥ 
ফণকরঃ (পুহ ) ভুজগঃ | ইতি শব্দরহ্বাবণীর 
ফণধরঃ ( পুহ) সর্পঃ | ইতি শ্ঈরহ্াবলা ৪ 
ফণদরধরঃ (পুহ ) শিবঃ? ইতি কবিবন্ 

লতা 

শ্ুৎ (পুহ) সর্প] ইতি হেমচন্ঃ £ 
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ফণবান্ | ৎ ] (পুৎ) সর্পু। ইতি শব্দরভা- 

বলী। 

ফণা! (ভ্ত্রী) সর্পকটা | ইত্যমরঃ | 

ফণাকরঃ (পু ) সর্প ইতি শব্দরত্রাবলী ॥ 

ফণাধরঃ ( পু) সর্পঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

ফণাভরঃ ( দুৎ) সর্পঃ। ইতি হারাবলী ॥ 

ফণাবান্ [হু] (পুং) সর্গঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী॥ 

ফবিকেদরৎ (ক্রী ) নাগকেসরং | ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

ফণিখেলঃ ( পুং ) ভারতীপক্ষী ॥ ভারই ইতি 

ভাষা । ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥ 

ফণিচক্রৎ (ক্রী) বিবাঁহাদিকর্মস্থ শুভাশুভ- 

জ্ঞানার্থ২ধ অপ্তবিংশতিনক্ব্রঘটিতসর্পা- 

কারন্রিনাড়িকচক্রৎ | খা | অশিন্যাদি 

লিখেচ্চক্রং সর্পাকারৎ ভ্রিনাড়িকৎ। তত্র 

বেধবশাজ্জ্েয়ং বিবাহাদে শু ভাওভং 

ভ্রিনাড়ীবেধনক্ষ রম ্রিন্যার্জাবুগোতরাঃ 

হাস্তেন্্রমূলবারুণ্যঃ পুর্ববভান্দ্রপদাস্তথ! ॥ 

ঘা্যঃ ফৌস্যো গুরুর্ধোনিশ্চিত্রা। মিত্র 

জলাহরয়ৎ £ ধনিষ্ঠ। চোতর! ভাত্রা মধ্য- 

নাভীব্যবন্থিতাঃ ॥ কৃত্ভিকা রোহিনী সর্প 

মথা স্বাতীবিশুখকে ॥ উত্তরা অবণা 

পৌঁঞৎ পুষ্ঠনাড়ীব্যবস্থিতাঃ ॥ অশ্বাদি- 

নাড়ীবেধর্সে যষ্ঠৎ দ্বিতীয়কৎ ক্রমাৎ । 

যাম্যাদিতুর্যতূর্্যক কৃভিকাদিদ্
বিষট্ককৎ ॥ 

এবং নিরীক্ষয়েছেধৎ কন্যামন্তে গুরো৷ 

স্থরে ৷" পশ্য্রীন্বামিনিত্রেঘু দেশে প্রানে 

, পুরে গ্হে ॥ একনাড়ীস্থবিক্টানি যদি 

স্যব্বরকন্যযোহ। তদ! বেধং বিজানীয়াদ্- 

গর্ধবাদিসু তখৈব ট | প্রকটং যদ্য জন্মর্দহ 

শপ লি 

তস্য জন্মক্ষতো ব্যধঃ ! প্রন জশ্মভৎ 
যম্য ত্য নামর্ষতো ভবে€ু। ছ্বয়োর্জন্ম- 
তয়োর্ধবেধে ন কর্তব্য কদাচন॥ এক- 

নাড়ীস্থিতা 'চেৎ স্যান্তর্ভর্নাশায় চাঙ্গনা। 
তস্মাম্নীড়ীব্যধো বীক্ষ্যো বিবাহে শুভ- 

মিচ্ছতা ॥ প্রাড়ীড্যা বেধতো ভর্তী মধ্য- 

নাড্যো ভয়ত্তথা | পুষ্ঠনাড়ীব্যধে কন্যা 
ত্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ একনাড়ীস্থিতা 

4 
- যত্র গুরু মন্ত্রশ্চ দেবত1। তত্র দ্বেষং রুজীং 

স্বত্যুৎ ক্রমেণ ফলমাদিশেৎ ॥ মমাসম্নে 

ব্যধে শীন্রৎ দূরবেধে চির়েণ তু । বেধা- 
স্তরভমানেন বর্ষে দুষ্টং প্রজায়তে! প্রভুঃ 
পণ্যাঙ্গনা শিত্রং দেশে গ্রামঃ পুবং 

গৃহং । একনাড়ীগতা ভব্য! অভব্য| বেধ- 

বৃজিতাঃ। একরাশ্যাদিযোগে তু নাড়ী- 

দোষে ন বিদ্যতে [ ইতি জ্যোতি- 

সতত্বং ॥%॥ অপি চ। কৃতিকাদিঘমদৈবত- 
শেষঃ পৃষ্ঠে হৃতহতিসহ্টরোগঃ ক্রোড়ে 

কাস্তাপুভ্রবিয়োগঃ । মধ্যে রেখে বিছিত- 

বিবাহ উভয়োশ্মরণৎ বদতি বরাহঃ ॥ 

ক্রোড়ে পৃষ্ঠে বশ উদ্দামৎ মধ্যে ক্রোড়ে 
বহুসম্মানং 1 মধ্যে পৃষ্ঠে ভবতি বিবাহো 
বহুস্থতবিতুমিতি স্ুলিরাহ ॥ ইতি সপয়- 

প্রদীপঃ 7 ক 0 তক্য বিশ্যাসো যথা । 

পৃষ্ঠে ১৬৭ ১২ ১৩ ১৮ ১৯ ২৪ ২৫ 
ই ২২৮৫৮ ৯ 

মধ্যে ২ € ৮ ১১১৪ ১৭ ২০ ২৩ ২৬ 

ক্রোড়ে৩ ৪ ৯ ১০ ৯৫ ৯৬২১ ২২২৭ 

ফুণিজিহবা (তরী) মহাশতাবরী॥ মহাসমঙ্গা । 

ইতি রাঁজনির্ঘন্টঃ ॥ 



প্র 1] /০ 

ফণিজ্ঝকঃ (পুং) ্ পত্রতুলী। জনবীর- ফকরীকঃ (পুং) চপেটঃ । ার্দবে হী ইতি , | 

ভেদঃ। ইতি কেচিৎ ॥ জম্বীরসাঁান্যঃ। 

ইতি কেচিৎ ॥ তথ্পর্ধ্যায়ঃ। সমীরণহঃ ২ 

মরুবকঃ ৩ প্রস্থপুষ্পঃ ৪ জম্বীরঃ ৫ | 

ইত্যমরভরতৌ ॥ 
ফণিতঃ (ত্রি) গতঃ। নিঃস্সেহিতঃ 1) ফণ- 

ধাতোঃ ভপ্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ ॥ 

ফণিতল্পগঃ (পু২) বিষুঃঃ | অর্পশথ্যায়াং 

গচ্ছতি যঃ। ইতি ব্যুৎপভিঃ ॥ 

ফণিপ্রিয়ঃ (পু) বায়ুঃ | ইতি শব্দরত্থা- 
বলী ॥ 

ফণিফেনঃ (পুং ) অহিফেনঃ। আফিং ইতি 
ভাঁষা। যথা। জাঁতীফলং টঙ্গণমন্রকঞ্চ 
হিস্কুলগন্ধৎ পরিমর্দ্য যামং |, ভাঁগদ্বয়ং 
স্যাঁৎ ফণিফেনকস্য গান্ধালিকাপত্ররসেন 

মর্দ্যৎ ॥ ইতি রত্বাবলী ॥ 

ফণিবল্লী (দ্ত্রী) নাগবন্দী । ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

ফণিহন্ত্রী (ত্ত্রী) গন্ধনাকুলী । ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ 

ফণিহ্ৃৎ (ভ্ত্রী) ক্ষুদ্রদুরালভ1। ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

ফণী [ন্] (পু) সর্পঃ। ইত্যমরঃ ॥ সপ্পিণী- 
নামকৌষধিঃ। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

ফণীশ্বরঃ ( পুৎ ) অনন্তঃ। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ 

ফণ্তঃ (পুং ) জঠরং | ইত্যুণাঁদিকোষঃ ॥ 
ফণুকারী (পুং) পক্ষিমাত্রহ । ইতি শব্দ- 

চন্দ্রিকা! 

ফরৎ (ক্লী) ফলক । ইত্যমরটীকাঁয়াৎ 
ভরত ॥ 

ফরুবকহ (লী ) পৃর্থপাত্রহ ॥ ইতি হারাবলী ॥ 

| মেদিনী॥ 

ফর্ষরীকা (ভ্ত্রী) পাছুকা | মদনঃ' | ইতি 
২ক্ষিগুমারোণাদিরৃতিঃ | 

ফল নিষ্পতৌ।' ইতি কধিকঙ্পদ্রমঃ ॥ ইহ 
নবশুককোমল! মণীনাং রবিকরসম্বলিতাঃ 

ফলপ্তি ভাঃ। ইতি ভারবিঃ॥ নিঙ্গা- 

দনেহপি বালীকিঃ | ফলতিম্ম দ্য 

চরিতস্তোত্রায় দিব্যা গিরঃ। ইতি দুর্ণা' 
দাঁসঃ ॥ 

ফল জ গতৌ৷। ইতি কবিকল্পক্রমঃ | জ ফালঃ 

ফলঃ € ইতি ছুর্গাদাসঃ ॥ 
ফল ধ্িঃ আ ভিদি। ইতি কবিকল্পব্রমঃ॥ 

ঞ্িঃ ফুল্লোইস্তি। আ ফলিতং ফুল্তং 

তেন | ফলতি কাষ্ঠং কুঠারঃ| ইতি 
ছুর্গাদাসঃ ॥ 

ফলত (ক্লী) লাভঃ। শস্য ! ফলকং। হেতু 

কৃতং । ইত্যমর: ॥ জাতীফলং। বৃষ্টি: 
ত্রিফল! | কক্ষোলং | ইতি মেদিনী ৫ 

বাণাগ্রং ৷ আর্তবং। ইতি শব্রদ্বাবলী। 

ফালঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ দানধ। ইতি 
ধরণিঃ ॥ মুফঃ | বথ!। অফলো! ভুজ্যতে 

মেষঃ সফলভ্ত ন ভূজ্যতে। ইতি রামা" 
য়ণহ ॥ ক ॥ জীবস্ত বন্ধফলভূক্তিরথ|। 
জীবঃ বর্প্রফলং ভুঙ্ক্ে আত্মা নিলি 
এব চ। আত্মনঃ প্রতিবিদ্বশ্চ দেহী জীবঃ 

স এব চ] ইতি ব্রহ্ধবৈবর্ডে প্রকৃতিখণ্ডে 

২৩ অধ্যায়ঃ ॥ % 1 দানফলহ যথা। 
যথ! ফলস্তি শস্যানি নালানি বাধিকানি 
চ | কৃষকাণাং ক্ষেত্রভেদে পাত্রভেদে 
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ফল তথা ॥ সায়ান্যদিবসে বিপ্রে দানিং 

সমফলহ ভবেহ। অমায়াৎ রবি নংক্রান্ত্যাৎ 

ফলহ শতগুণ ভবে । চাতুর্মাস্যাং 

পৌর্ণমাদ্যামনন্তং কলমেব চ॥ শ্হণে 

শশিনঃ কোটিগুণঞ্চ ফলমেব চ। সূরধ্যস্য 

শ্রহণে চাপি ততে! দশগুণৎ ভবেহ 

অক্ষয়ীয়াযক্ষয়খৈবামহখ্যৎ ফলমুচ্যতে । 

এবমনাত্র পুণ্যাছে ফলাধিক্যং ভবেদিহ ? 

যথা দানে তথা স্নানে জপেহন্যৎ পুখ্য- 

কর্ধন্্র। এব সর্ববন্র বোদ্বাব্যং নরাণা 

কর্মণাঁৎ কলং ॥ সামান্যদেশে দানঞ্চ 

বিপ্রে সমফলং ভবেহু। তীর্থে দেবগৃহে 

গচব ফল শতগুণ স্মতৎ ॥ গঙ্গায়াঞ্চ 

কোটিগুণৎ ক্ষেত্রে নাঁবা়ণে ফলং | এবঙ 

সর্বত্র বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যং ক্রদেণ চ ॥ 

যখ| চৈব কোটিগুণৎ তথা চ বিষুমন্দিরে | 

কেদারে চ লক্ষগুণং হরিদ্বার
ে তথ!ফলং॥ 

পুদ্ধরে ভাক্ষরক্ষেত্রে দশলক্ষগুণৎ 
ফলহ। 

এবং সর্বত্র বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যৎ ক্রমেণ 

চ॥ সামান্যব্রাক্মণে দাঁনং সমমেব ফল 

ভবে । লক্ষং ত্রিসন্ধ্যপুতে চ পণ্ডিতে 

চ জিতেল্জিয়ে ॥ বিস্ুমন্ত্রোপানকে চ 

সুধে কোটিগুণং ভবে। এবং অর্ধত্র 

বোদ্ধব্যৎ ফলাধিক্যং গুপং ভবে ॥ যথা 

দণ্ডেন সুত্রেণ শরাবেণ জবেন চ। কুত্ত২ 

নিশ্দীতি চক্রেণ কুস্তকারো মৃদ ভূবি! 

তবৈষৈনকর্মাসুত্রেণ ফলহ ধাতা দদাতি 

,শ্চ ৪ ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিতে 

ও৪ অধ্যায় 0 ক ॥ ন্বপ্রিয়কলব্য বিস্ু- 

দেয় যথা। ভক্ষ্যাশি যানি পেয়ানি 

১৯১ 

ভোজ্যানাভিমতানি চ। ফলঞ্চ বল্লভং 

যচ্চ ততদ্দে়ৎ জনার্দনে ॥ ইত্যপ্রি- 

পুবাঁণং ॥ ক্ষ ॥ ই্উকফলদ্বারা কল- 

পাঁতননিষেধো! ঘথ! 1 ন সাতয়েদিষ্- 

কাভিঃ ফলানি বৈ ফলেন তু। ন শ্লেচ্ছ- 

ভাষা শিক্ষেত নাকষেচ্চ পদাসনং ॥ 

ইতি কৌন্দ্বে উপবিভাঁগে ১৬ ঘধ্যাযঃ ॥ 

বশ্দজন্যশুভা দুষ্ট দুবদৃষটসন্তব্ষর্গনরকাদি। 

তভ্রিবিধং যথ! | অনিষ্টমিষ্ং নিশ্রঞ্চ 

ত্রিবিধং বর্ধাণঃ ফলং। ভবত্যত্যাগিনাৎ 

প্রেত্য ন তু সন্্যাসিনাং কচিৎ ॥ ইতি 

শ্রীভগবদনীতায়াং ১৮ অধ্যায়ঃ॥ অনিষ্টৎ 

নারকিত্বং। ইহ দেবত্বং | মিশ্রাং মনু- 

য্যত্বহ। এব ভ্রিবিধৎ পাপণ্য গুথ্যস্থা 

উভয়মি্রস্ চ কর্ম্দণে। ঘৎ ফলৎ প্রসিদ্ধৎ 

তহৎ অর্মত্যাগিনামেব প্রেত্য পরত্র 

ভবতি তেঘাং ভ্রিধিধকর্ম্মসন্তবাৎ ন তু. 

সন্ন্যাসিনাৎ কচিদপি ভবতি | ইতি তী- 

কায়াং ভ্রীধরস্বামী কচ বেদাদীনাহ ফলং। 

যথা । বহ্ছিৎ প্রতি মরীচিবাক্যং 1সতং 

প্রাহ ফলৎ জহি বেদস্য চ ধনহ্য চ। দাব- 

শ্রুতন্ত বিপ্রাদেঃ ব্বর্গাপবর্গহেতবে ॥ 

বহ্ছিরুবাচ। অগ্নিহৌত্রফলা বেদ! দণ্ড ভুক্ত" 

ফনহ ধনং | রূতিপুভ্্রফল। দারাঃ শীলরৃভ্ভ- 

ফলহ শ্রুতং ॥ ইতি বহিপুবাণে নিত্যা- 

হিকক্সানবিধিনামাধ্যায়ঃ £ ক] লবণার্দি- 

সংযোগে ফলস্তামতৎ ঘা? তওুলোদ্য়ি- 

সংঘোগালবণযোগেন পিউকহ। ফলহভ্তি- 

তয়সহযোগাদন্গং ভবতি ততক্ষণাঁৎ॥ ইতি 

রাসার্চনচন্দ্রিকাগ্ৃতবচনগিতি কেচিৎ ॥ 
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,ফলপ্রদঃ (ভরি) ফলদাতা। যথা। ক্রীণীহি 

ভোঃ ফলানীতি শ্রত্থা সত্বরমদ্যুতঃ 

ফলাবী ধান্মাদায় যযে সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥ 

ইত্তি শ্ীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ঃ ॥ 

ফলপ্রিয়! [ত্ত্রী) প্রিয়ন্ুঃং | ইতি রাঁজ- 

নৈর্ঘন্টঃ ॥ 

ফলভাক্ [জ্] (ব্রি) ফলভাগী | যথ!। মাস- 

পক্ষতিধীনাঞ্চ নিমিভীনাঞ্চ সর্ববশহ ॥ 

উল্লেখনসকুর্বাণো ন' তস্য ফলভাগ্ 

ভবেশ॥ ইতি তিথ্যাদিততৃধতত্রন্গাওু- 

ভবিষ্যপুরাঁণবচনং ॥ 

ফলভূমিঃ (ভ্্ী ) কর্মীফলভোগন্থানহ। যথা। 

ভরতান্যৈরাবতানি বিদেহাশ্চ কুর্থিতাঃ] 

বর্ধাণি কর্মভূম্যহ স্যঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ॥ 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ঃ 

ফলমুখ্যা (তরী) অজমোদা | ইতি রাজ- 

নির্ধন্টঃ ॥ 

ফলখুদগরিকা (স্ত্রী) পিগধর্ছরঃ। ইতি শব্দ- 

মাল! ॥ , রর 

ফললক্ষণা (ভ্ত্রী ) গ্রয়োজনবতী লক্ষণা। 

যথ।। ব্যঙ্যদ্য গৃঢ়াগৃঢ্থাদ্দিধা হ্যঃ ফল- 

 লক্ষণাঃ॥ ইতি সাহিত্যদর্পণঃ 1 

ফলবর্ভূলং (ক্লী) কালিঘং ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ _ 

ফলবান[ৎ] (তরি) ফলযুক্তবৃক্ষঃ ॥ তৎ- 

পর্যায়: । ফলিনঃ ২ ফলী ৩। 
ইত্যমরঃ [ 

ফলিত ॥ ইতি রাজনির্ঘনটঃ ৫ 

ফলুবিক্রয়িণী (ভরি) ফলবিজেত্রী। 
কুজ্ডীয়িনী 

ইতি হিন্দী ভাষা | যথা ॥ ফলবিক্রয়িণী 

ভস্য চ্যুতান্যকরয়ং ৷ ফলৈরপূরয় 

'দ্রত্বৈঃ ফলতাগুমপুরি চা ইতি শ্রীভাগবতে 
১০ ক্ষদ্ধে ৯১ অধ্যায়ঃ ॥ 

ফলবৃক্ষকঃ ( পুং ) পনসঃ 1 ইতি রংজনির্ঘ॥ 

ফলশাকং ( রী ) ষ়িধশাকান্তর্শতফলরূপ- 
শাকং | যথ|। পত্রং পুষ্পং ফলং নালং 
কন্দং সংস্বেদজৎ তথ! ।- শাক ষড়িধ- 

মুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাদ্যথোত্তরং ॥ ইতি 
বাজবল্লভঃ | 

ফলশাড়বহ (পু) দাঁড়িমঃ॥ ইতি ভ্রিকাু- 
শেষঃ 7 

ফলশালী [ন্] (তরি) ফলাশ্রয়: | যথা । পব- 

সম্বেতধাত্বর্থজন্যফলশালিত্বং কর্ত্বং | 

ইতি কর্দ্দলক্ষাণে সারমপ্ররী ? 
ফলশৈশিরঃ (পু ) বদরবৃক্ষঃ | ইতি রাজ. 

নির্ঘনঃ ॥ 

ফলশ্রতিঃ ( স্ত্রী ) কর্মফলশ্রবণং 1 যথা 
ফলশ্রুতিরিয়ৎ নৃণাং ন শ্রেয়ো৷ রোচনং 

পরং। শ্রেয়ে! বিবক্ষয়া প্রোক্তহ যথা! 

উৈষজ্যরোচনং ॥ অপি চ। বেদোক্তমেব 

কুর্ববাণো নিঃসঙ্গ হর্পিতষীশ্বরে। নৈর্য্যাং 
লভতে দিদ্ধিং রোচনার্৫ধা ফসভ্রুতিঃ 

ইতি শ্ত্রীভাগবতে ১১ স্বন্ধঃ | ইতি মল- 

মাসতত্ৎ ॥ 
ফলশেষ্ঠঃ ( পুৎ ) আত্মন্ক্ষঃ। ইতি শব্দ- 

চন্ড্রিক! 

ফলমঃ (পুং) পনসর্ক্ষঃ | ইত্যমরটীকায়াং 

ভরতহ ॥ 

ফলন্সেহঃ ( পুহ ) আখোটরৃক্ষঃ | ইতি রাজ- 
নির্ঘনটঃ £ 

ফলহারী [্ত্রী) কালী । ফলং হরতি ঘা ঢাৎ 



বন্নিতি কম্মোপপদ্ঞ্ধাতোঃ ষণি ইঈপৃ্- 
প্রত্যয়নিষ্পনোইহয়ৎ শব্দঃ। আ জ্যৈষপঞ- 
দশ্যাং বহুফলাছ্যুপহারৈঃ পুঁজনীয়া। 
বথা। জ্যৈঠে মাসি অমায়াৎ বৈ মধ্য- 
রাত্রে মহেশ্বরি। পৃ্য়েং কালিকাং 

দেবীহ নাঁনাদ্রব্যোপহারকৈঃ ॥ তত্রৈব 

দিতপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাৎ নিশার্ধকে। 

পৃজয়েচ্চ ফলৈর্লক্ষৈঃ শক্তিতো বাপি 
. কালিকাং ॥ ইতি মায়াতন্ত্রে ১৭ পটলঃ॥ 

ফল (ত্ত্রী) ঝিঞ্চিরিব্টাক্ষুপঃ | ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টঃ ॥ 

ফলাঢ্যা (স্ত্রী) কাঁঠিকদলী। ইতি রাঁজ- 
নির্ঘন্টঃ॥ 

ফলাধ্যঙ্গৎ (ক্লী) রাঁজাদনবৃক্ষঃ | ইত্যমরঃ | 
কলানামধিকৃতে তরি ॥ 

ফলাদনঃ (পুং) শুকপক্ষী। ইতি হেম- 
চন্দ্রঃ ॥ ফলভক্ষকে ত্র্ি॥ 

ফলান্তঃ (পুং) বংশঃ। ইতি শব্দঘালা | 
ফলাস্রং (ক্লী ) বৃক্ষা়ং। ইতি রাজনির্ঘন্ঃ ॥ 

ফলান্ঃ (পুং) অস্রবেতসঃ1 ইতি রাজনির্ঘন্টঃ॥ 

ফলার্থী [ন্] (ত্রি) ফলকামী। যথা । সর্বর- 
সুক্তেঘু কর্তব্য! গ্রতিষ্ঠ। বিধিন বুধৈঃ। 
ফলার্খিভি্বপ্রতিষ্ঠং ঘন্মান্নি্ষলঘুচ্যতে ॥ 
ইতি মগঠপ্রতিষ্ঠীতব্প্ুতহয়ণীর্ষপঞ্থরাত্রীয- 

সঙ্কর্ষণকাশ্তীয়বচনহ ॥ 

ফলাশনঃ (পু? শুকপক্ষী। ইতি ভ্রিকাণ্- 
শেষঃ॥ ফলভক্ষকে তরি] 

মলাসর্গৎ (জী) ফলানক্তিঃ। বথ|। ত্যক্তা 
কর্মফলামঙ্গৎ 'নিত্যতৃপ্তে! নিরাশ্রয়ঃ ॥ 

কর্ম্প্যতিপ্রকৃতভোহপি নৈৰব কিঞ্চিৎ 

করোতি সঃ ॥ 
8 অধ্যায়ঃ | 

ফলিঃ (গুহ) মহস্তবিশেষঃ | ফলুই ইতি 
ভাষা । অস্ত গুণাঃ। স্াহুত্বং। গুরুত্বং | 
সিগ্ধরং। বলকারিত্বং | শুক্রবর্ধনত্চ। 

ইতি রাজবল্লভঃ ॥ 
ফলিকা! (ভ্ত্ী) নিষ্পাঁবী 1,ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 

ফলিতং (ব্রি) ফলমস্ত জাতং | ইতি মুগ্ধ 
বোধব্যাকরণং ॥ বৃক্ষে পুং | ইতি 
ধরণিঃ ॥ শৈলেয়ে ক্লী । ইতি রাজনির্ঘন্ঃ1 

ফলিনঃ (ভরি) ফলবান্। ইত্যমরঃ ॥ পনসে 

ফলবতি বৃক্ষে চ পুং। ইতি রাজনির্ঘটঃ 
ফলিনী (ভ্ত্রী) প্রিয়নুরক্ষঃ। অনিশিখার্ক্ষঃ। 

ইত্যমবঃ ॥ 
ফলী [ন্] (তরি) ফলযুক্তব্ৃক্ষাদিঃ। ইত্য- 

মরঃ ॥ 

ফলী (ত্ত্রী) প্রিয়ছুরক্ষ:। ইত্যমরঃ॥ ফলি" 

মতস্যঃ | ইতি শব্দমালা ॥ 

ফলুষঃ ( পুং) লতাভেদঃ.। ইত্যুণাদিকোষঃ ! 

ফলেগ্রহিঃ ( পুহ ) বথাসময়হ ফলধরবৃক্ষঃ।, 

খাতুপ্রাপ্তো 'ফলানি গৃঙ্কাতি ধারয়তীতি 

ফলেগ্রহিঃ শব্ৃৎস্তদ্বাদিত্যাদিনা ইঃ 
সূত্রে ফলে ইতি নির্দেশাৎ একারঃ। 
কিম্বা কলে গৃহ্বাতি ইতি ফলেএহিঃ 
কর্মণ্যাধারবিবঙ্ষা নিপাতনাৎ মপ্ডম্য 

অনুক্ লুকি ফলগ্রহিশ্চ ফলেগ্রহিঃ ফল" 
গ্রহিরিতি বাচস্পতিঃ ॥ ইহা ্হিখীরণার্ঘ 
স্বীকারার্থশ্চ অত্র ধারণার্থে বৃষ এব 

রূটিং। স্বীকারার্ে তু ক্রিয়াশব্দতৈব যথা 
কলেগ্রহীন্ হি বনজ্পতীনানিতি ভরি; ৮ 

ইতি" শ্রীভগবদগীতায়ং , 



ফলো ২৮০১ “কছগুনা 

ইতি রায়মুকুটাদয়ঃ ॥ 7 ইত্যমরটকায়াং 

ভরতঃ ॥ ফলগ্রহণকর্তরি তরি] [বলী। 

ফলেগ্রাহিঃ (পুং) ফলেগ্রহিঃ। ইতি শবত্বা: 
[ফলে (গুহ) বুহজ্জন্ুঃ। তৎপব্যায়ঃ। 

নন্দঃ ২ রাজজন্ুঃ ৩ মহাফলা ৪ স্রভি- 

পত্র! ৫ মহাজন্ুঃ ৬ 1 অন্ত গুথাঃ। 

স্বাহুত্বং | বিবটন্ডিত্বং । গুরুত্বং | রোচন- 

সুগ্চ। ইতি ভাঁবগ্রকাশঃ ॥ 

জে! (ত্্া) হ্ুত্রক্ষুপবিশেষঃ। গুদা ইতি 
- হিন্দী ভাষা! | তত্পর্য্যায়ঃ ! দ্রোণা২ 

- ভ্রেপৈপুষ্পী ৩। অন্যা ওণাঃ | গুরুত্বং 1 
স্বাছুত্বৎ। দ্ক্ষাহ্থৎ | উত্কন্বৎ | বাতপিত্ত- 

, কারিত্বং | ক্ষারত্বৎ 1 লবণত্বৎ। শ্বাছু- 

পাকস্বং | কটুত্বৎ । ভেদকত্বং । কফাম- 

কামলাশোথতমকশ্বাসজন্তনাশিল্বঞ্চ) ইতি 
ভাবপ্রকাশঃ ॥ 

ফলেরুহা (ভ্ত্রী ) পাটলির্ক্ষঃ । ইত্যসরঃ ॥ 

ফলেসক্তঃ ( তরি") ফলাদভ্তঃ। ফলকামী। 
যথা । ভগবদগীত] । যুক্ডঃ কর্ম্ফলৎ ত্য? 

শান্তিমাঞ্ধোতি নৈঠিকীহ 1 অযুক্তঃ কাম- 
কারেণ ফলেনকে] নিবধ্যতে ॥ কলেবভ্ঃ 

মষ ফলায়েদৎ বর্ম করোনীত্যেবং ফলে 

সভ্ভো। নিতরাৎ বন্ধং প্রাপ্মোতি ॥ তি 

মলনাশতত্ববং 1 
ফলোন্তবা (ভ্ী) কাকলীদ্রাঙ্গা ॥ ইতি রাজ- 

নির্ঘন্টহ ॥ ্ [ চন্দ্রিকা ॥ 

কলোহপর্তিশ(গুহ ) আত্মবক্ষঃ | ইতি -শব- 
ফলোোদয়ঃ (পুহ ) লাভঃ। হুরলিয়ঃ | হ্র্ষঃ। 

ইতি শব্দরত্রাবলী 7 ফলোতপভিঃ। বথা। 

সোহহমাজন্সশুদ্ধানালাফলোদয়কর্মণোত 1 
১৯২ 

আবমুদ্রকষিতীশানাযানাকরখবর্বনাং 7. 
ইতি রঘু ॥ 

কন্কঃ (পু) বিনারিতাঙগং। ইত্যুণাদিকোষই [ 
ফন্ত (তরি) অসার । ইত্যমন্ধঃ ॥ নিরথকৎ | 

ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ ॥ 

ফন্তুঃ ভর) গয়াস্থনদীভেদঃ। তস্যা নাহাত্মরাদি 
বথা.। সার্ধক্রোশন্বয়ৎ মানহ গণায়াং 

পরিকীর্ভিতৎ ॥ পঞ্চক্রোশহ গয়ক্ষেত্রৎ 

ক্রোশমেকং গ্রযাশিরঃ। তত্র পিগুপ্রদা- 

নেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী॥ নগান্জনার্দনা- 

চৈৰ কুপাচ্চোভরমানসাৎ | এতদগরা- 
শিরঃ প্রোক্তৎ ফন্তুতীর্থৎ তছ্চ্যতে | 

তত্র পিগুপ্রদ্দানেন পিতৃণাহ পরমা 

গতিঃ॥ পৃথিব্যাৎ বানি তীর্থানি বে সধুদ্রোঃ 
সরাংষি চ। কন্ততীর্ঘং গনিষ্যন্তি বারমেকং 

দিনে দিনে ॥ ইতি গাকড়ে ৮৩অধ্যায়হ॥ 

অন্যৎ গয়াশবে দ্রকটব্যৎ ॥ ক্ষ ॥ কাঁকো- 

ডূম্ববিক।। কাকডুদুর ইতি ভায।। ইত্য- 
মনঃ॥ অন্য গুণাঃ | গুরুত্বৎ । গ্রাহিত্বৎ॥ 

শ্বীতলত্বৎ ॥ স্বাহ্হ্ৎ 1 তৃতপ্তিকারিতঞচ। 

ইতি রাজবলভঃ £ রেণুভেদঃ | ফাণ্ড 

ইতি প্রসিদ্ধঃ | মিথ্যাবাক্যৎ |ইতি শব্দ- 

রত্বাবলী ॥ বসন্তর্ভঃ। ইতি জটাধরঃ ॥ 

ফন্তুদা (ভ্ত্ী) গয়ানদী | যথ1। তত্র দেশে গয়! 

নাম পুণ্যদেশোহতিবিশ্রতহ । নদী চ 
ফন্তুদ! নাম পিতৃথ্বাৎ স্ব্গদায়িণী "ইতি * 

বৃহদ্বন্পুরাণে ৫৬ অব্যায়ঃ 
কন্তুনঃ (পু) অঙ্জুনঃ | ফালসাসহ। ইত্য- 

মন্্রটাকায়াং ভরতঃ £.. [শ্য়োগঃ ॥ 
ফন্তনালঃ (পু২) ফান্তনমাসঃ। ইতি ভূরি- 



উত্তরফন্তুনী চ! ইতি ভরতধুতগোবদ্ধনা- 

নন্দঃ ॥ কাঁকোছুম্বরিক! | ইতি রাজ- 
নির্ঘন্টঃ ॥ [ নির্ধঘনটঃ | 

ফন্তুবটিকা (ভ্্ী) কাকোঁছুম্বরিকা। ইতি রাজ- 
ফন্তরন্তাকঃ ( পুং) শ্যোনাকপ্রভেদঃ। ইতি 

রাজনির্ধঘনঃ ॥ 
ফল্গৃৎসবঃ (পুং) ফন্তকরণকগোবিন্দোতসবঃ। 

দোলবাত্রা ইতি খ্যাতঃ | যথা । গো- 

বিন্দানুগৃহীতস্ত যা্রাঙ্গং তৎ প্রকীর্তিতং। 
ফল্গুৎসবং প্রকুব্বাত পঞ্চাহানি ত্র্যহাণি 
বা॥ ইতি দোলযাত্রাপদ্ধতিঃ ॥ 

ফল্যং (ক্রী) কুস্থমৎ । ইতি শব্দচন্দ্রিকা ॥ 
ফল্পকী (পুহ) মতস্যবিশেষঃ ॥ ফলুই ইতি 

ভাষা । ইতি শব্দমালা ॥ 

ফল্লফলঃ (পুং) সুর্পবাতঃ। কুলার বাতীন 

ইতি ভাষা । ইতি জটাধরঃ ॥ 
ফাঁঃ (পুং) সন্তাপঃ | নিহ্ষলভাষণহ | যথ! | 

কিঃ কৌপে ফাশ্চ সন্তাপে তথ। নিছ্ছল- 

ভাষণে । ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ বৃদ্ধিঃ | 

বর্দকহ। যথা । ফ। বৃদ্ধে৷ বর্ধকে পুমান্। 

ইতি বিশ্বং ॥ 

ফাঁটকী (স্ত্রী) স্ফটী। ইতি রাজনির্ধন্টঃ ॥ 

ফাণিঃ (রী) গুড়ঃ। করভ্তঃ। ইত্যুপাদিকোষঃ ॥ 
ফাণিতহ (ক্রী) -অর্ধাবন্তিতে্কুরনঃ | ফেণীতি 

7... খ্যাতৎ। ইত্যমরভরতৌ। ॥ অদ্য গুণাঃ॥ 

গুকত্ৎ 1 অভিষ্যন্দিত্বং | ুৎ্হণহৎ ॥ 

কফশুক্রলত্বং | বাতপিত্তশ্রমনাশিত্হৎ ! 

সুতরবন্তিবিশোধনত্ঞ্চ ॥ % ॥ ইক্ষো রসস্ত 
যঃ পক্কঃ কিঞ্দগাটো বছদ্রবঃ | স 

এবেক্ষুবিকারেবু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্দয়া ॥, 

ইতি ভাবপ্রকাশঃ | , 
ফাণ্টহ (ভরি) অনায়ানকৃতৎ। ইত্যমরঃ[ কষা" 

ভেদঃ। যথা ক্ষিপ্তোঞ্খতোয়ে ঘুদিতঃ 

ফান্ট ইত্যভিত্বীয়তে। অপি চ। কুপদ্রব্য 

পলে সম্যক্ জলমুফঃং বিনিঃক্ষিপেহ । 

পাত্রে চতুঃপলমিতি ততস্ত আ্রাবয়েজ্জলং। 

মোহয়ং চূর্দ্রবঃ ফাণ্টে ভিষগৃভিরতি- 

ধীয়তে ॥ ইতি বৈদ্যকপরিভাষ! ॥ 

ফালং (ক্লী) হলোপকরণং | ইতি মেদিনী 

ফালঃ (পুং ) লাঙ্গলন্ছভূবিদারকলৌহঃ । 

ফল্যতে বিশীর্ধ্যতে ভূমিরনেন সঃ) তৎ- 

পর্ধ্যায়ঃ। কৃষিকঃ২। ইত্যমরঃ | কৃষক?ও 

ফলৎ ৪। ইতি ভরতঃ ॥ কৃষিকা ৫ 

ফাঁলং ৬। ইতি নুকুটঃ ॥ কুশিকৎ ৭। 

ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ মহাদেবঃ | বলদেবঃ। 
কার্পামবন্ত্রে ত্রি॥ ইতি মেদিনী॥ ৫1 

নববিধদিব্যান্তগতাউমদিব্যং তস্য বিধি" 

ধা । বৃহস্পতিঃ । আয়সং দ্বাদশপল" 

ঘটিতং ফালঘুচ্যতে। অস্টাুলং ভবে" 

দদী্ঘহ চতুরহুলবিস্তরৎ ॥ অগ্নিবরধ তত+ 

শ্চৌরে! জিন্বয়া লেহয়েৎ্ সন্ুৎ | ন 
দগ্ধশ্েচছদ্ধিনিয়াদন্যথ! তুষ হীয়তে ॥ 
চৌরোহত্র গোচৌরঃ। গোচৌরস্য প্রদা- 
তব্যৎ তপ্তফালাবলেহনমিতি শ্মৃতিরিতি 
মৈথিলাঃ  অত্রাপি তবমগপে ইত্যাদিমন্রা 
নন্তরং আয়সং লেলিহানস্য' দরিহযাপি 
সমাদিশেদিতি পিতাঁঘহোজেঃ প্রাড় 
বিবাকশোধ্যাভ্যাসগ্যুভিস্্ণং কার্ধযৎ [গা 
তত্র প্রয়োগঃ। 'লৌকিকচস্থারিংশতোনক' 



ফাল্গুনঃ ২৮০৩ ফাল্গুনঃ 

মিতহ লৌহঘটিতমস্টযবমধ্যা্মকাছুলাক- 

দীর্ঘং তথা বিধচতুরঙ্গলপ্রস্তারং ফালমগো। 

তাপয়েৎ ৷ তত্র প্রাড়িবাকো ধর্ম্মীবাহ- 

নাদ্িহবনান্তং কর্ম কৃত্বা দক্ষিণাং দত্বা 

গু ত্বমগ়ে বেদাশ্চত্বারত্তৃঞ্চ বজ্ছেযু ভুষুসে ! 

তং সুখৎ সর্ববদেবানাৎ তং মুখং ব্রহ্মা 

বাদিনাং ॥ জঠরস্থোহসি ভূতানাং ততো! 

বেুনি শুভাশুভং | পাপং পুনাদি বৈ 

যন্তাত্তত্মাৎ পাবক উচাতে ॥ পাঁপেছু 

দর্শয়াতআানমন্িঘান্ ভব পাবক। অথবা 

শুভভাবেন শীতো ভব হুতাশন ॥ ত্মগ্নে 

'সর্ধভূতানামন্তশ্চরদি সাক্ষিবৎ। দ্বসেব 

দেব জানীষে ন্ বিদুর্ধানি মানবাঃ 0 ব্যব- 

হারাভিশস্তোহয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি ! 

* , ত্দেনহ সংশয়াদন্মাদধন্মতস্তাতুমর্হসি ৪ 

ইত্যেতৈঃ ফালন্থমগ্নিৎ' 'অভিমন্ত্রয়েৎ। 

শোধ্যস্ত প্রতিজ্ঞা পত্র শিরসি নিধায় 

ভুমধ্ধে বর্ববভূতানামন্তশ্চরমি”পাবক 
1 

সাক্ষিব€ পুণ্যপাপেত্যে। ভ্রহি সত্যং 

করে মম ॥ ইত্যনেনাভিনক্র্য অগ্নিবর্ণ 

ফালং জিহ্বয়। সকুলিহ্যাৎ ন দগ্ধশ্চেতদ| 

শুদ্ধঃ। ইতি দিব্যতত্বং ॥ - 

ফালরৃষ্টঃ (ভরি) ফালেন কহিতভূম্যাদিঃ। 
যথ!! 

ন মৃত্রং পথি কুবর্বীত ন ভম্মনি ন গো" 

ভ্রজে। ন ফালকুফটে ন জলে ন চিত্যাহ 

,ন চ পর্বতে £ ইতি মানবে 
৪ অধ্যায়ঃ 0 

কালা পু) জব্বীরবীজানি। ইতি ছুর্গটীকা- 

. িমনীকৃৎকুদচন্্রঃ ? 
ফাঁনঃ (পুহ) গুড়াকেশঃ | নদীভবৃক্ষ১ | 

- অর্জনরক্ষঃ। তপব্যনাসঃ। যথা। ফীিন' 

স্ত গুড়াকেশে নদীজাভ্জুনভূরুহে। তপন্য- 

সংজ্ছে সাসে তৎপুর্ণিমায়ান্ত ফান্তনী ॥ 
ইতি দক্ত্যনান্তবর্গে মেদিনী॥ অতএব 
ফান্তনে গগনে ফেনে গত্বমিচ্ছত্তি বর্বরাঃ। 

ইতি কারিকা সমুলিকা । অত্র অণত্বধিচ্ছ- 

স্তীতি অকারঃ প্রশ্রেষো ভ্রান্তানাং [% ॥ 
বৈশাখাদিদাদশমানান্তর্গ তৈকাদশমাসঃ | 

ফন্তুনীনক্ষত্রবুক্ত! পৌর্ণনাসী বশ্মিন্ মাসে 

সঃ ॥ ইতি তু প্রায়িকাতিপ্রায়ং। নচ 
ভরিবিধঃ| মুখ্যচান্দ্রো গৌণচান্দুঃ সৌরস্চ। 

যথা ॥ কুস্তম্থরবিপ্রারবণ্ক্লপ্রতিপদাদি- 

দর্শান্তো মাসে যুখ্যচান্দ্রঃ। মুখ্যচান্দ্রফান্তন* 

মাসীয়পৌর্ণগাস্য্তঃ কৃঝ্তপ্রতিপদাদিকো! 

মাসো গৌণচান্্ঃ | কুস্তরাশিস্থরবি" 

ভোগোপলক্ষিতকালাত্মকো মান: মৌরঃ | 

ইতি মলমাসতব্ানুসারা 7 ক ॥ তৎ- 

পর্ধ্যায়ঃ। তপস্যঃ২ ফাল্তুনিকঃ৩ ফল্তনঃ৪1 

ইত্যমরভরতে। ঘ বৎসরান্তকঃ ৫॥ ইতি 

রাঁজনির্ধন্টঃ ॥ কচ ॥ তত্র জাতফলং 

্রিয়ন্বদঃ লড্জনবললভশ্চ পরোপকারী 

বিমলাশয়শ্চ | “দাঁত! নিতান্ত প্রমদাভি- 

লাধীস্যাৎ ফান্তনে যস্য জনস্য জম্ম ॥ ইতি 

কোটীপ্রদীপঃ ॥ ক 0 অথ ফাল্তনকৃত্যং | 
তত্র মাঘ্যনন্তরং ফাল্তনক্লধাউম্যাৎ 

কালশীকবান্ুকশাকোপকরণানেন শ্ান্ধং 
কর্তব্য ॥ ক্ষ. গৌণচান্দ্রধান্তনক্ক- 

চুদশ্যাৎ শিবরাত্রি্রতৎ ॥ যদ্দিনে 

প্রদোষনিপিখোভয়ব্যাপিনী চতুর্দন্টি তদ্- 

দিনে ব্রতং উভযব্যাপ্তনুবোধাৎ। যদ 

পুর্কেছানিশঘব্যাপিনী পরেছ্যঃ প্রদোঁধ- 



মাত্রব্যাপিনী তদ! পূর্বেদ্যব্রতিৎ গ্রধান- ধুষ্যাটঃ ৪ | ইতি শব্দমাল! ॥ ভু্ঘঃ ৫1,₹ 

কালব্যাপ্তনুরোধাৎ। বদ তু পূর্বেরছ্যর্ন | . ইত্যমরঃ॥ 
নিশীথব্যাণ্রিঃ পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী 

তদ| পরদিনে প্রদোষব্যাপিনীতি বচ- 

নাহ ॥ * ॥. যুখ্যচান্দ্রফান্তনশুরদ্বাদগী 

গোবিন্দদ্বাদশী | ফান্তুনে শুর্লপক্ষম্য 

পুঘ্যর্সে ছাদণী বদি | গোবিন্দদ্বাদশী 

নান মহাপাভকনাশিনী ॥ নহাপাতকনাশ- 

কামো। গঙ্গায়াৎ আানমহৎ করিষ্যে । 

অত্র পদ্মপুবাণীযো মন্ত্রঃ ॥ মহাঁপাতক- 

হানি যানি পাপানি সন্তি ঘে। 
গোবিন্দদাদশীং প্রাপ্য তানি নে 

হর জাহৃবি ॥ % ॥ ফান্তুনপৌর্ঘদান্যাং 

দোলযাত্রা। তীর্থচিন্তানণো ত্রহ্ম পুরাণৎ। 
নরো। দোলাগতৎ দৃষ্টী। গোবিন্দং পুরুযো- 
ভূমৎ। ফাল্তন্তাৎ সংযতো ভূত্বা। গোবি- 

দস্ত পুরৎ ব্রজেৎ। ব্বন্দপুরাণীয়পুরু- 
ষোভনসাহাত্যে ভ্রিৎশাধ্যায়ে। ফাল্তন্যাং 

ক্রীড়নং কুর্য্যাৎ দোলায়াঁ মম ভূপতে। 

ইতি কৃত্যতত্ৃৎ ॥ 

ফান্তনান্ুঃ (পুৎ ) বসন্তকালঃ | ইতি হাঁরা- 

বলী ॥ অর্জভুনস্ত কনিষ্ঠভ্রাতা চ॥ 
ফান্তনিকঃ € পুহ) ফান্নমাসঃ। ইত্যমরঃ ॥ 
ফাল্তনী (তত্র) ফাল্তুনমাসন্ পূর্ণিমা । ইতি 

মেদিনী ॥ পুর্ববফন্তনীনক্ষত্রৎ | উত্তর- 

ফন্তুনীনক্ষত্রং। ইত্যমরটাকায়াং ভরতই ॥ 

ফিঃ ( পুং ) পাঁপঃ | নিক্ষলবাক্যৎ। ইত্যেকা- 
ক্ষরকৌোঃ॥ কোপ্ঃ । ইতি শব্দরহ্রাবলী ॥ 

ফিঙ্গকঃ (গুহ) পক্ষিবিশেষঃ1 ফিঙ্গ। ইতি 
ভায়।। ততপর্ধযাযঃ | কুলিনঃ২ কলিঙ্:ত 

ফিরদ্ঃ ( পুহ ) স্বনামখ্যাতত্লেচ্ছদেশঃ | বথা। 
পুর্ববাননায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীভিতাঃ। 

ফিরমভাষয়া সন্ত্ান্ডেবাং সংসাধনাছুবি ॥ 

অধিপা মগুলানখঞ্চ সংগ্রামেন্বপরাজিতাঃ। 

ইংরেজা নব যট্ পঞ্চ লগুজাশ্গাপি, 

ভাবিনঃ ॥ ইতি মেরুতন্্রে ২৩ প্রকাশঃ] 

রোগবিশেষঃ 1 অথ ফিরঙ্গস্য নিরুজি-' 

মাহ। ফিরঙ্গনংজ্ঞকে দেশে বাহুল্েনৈষ 

যন্তবেৎ। তন্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যু্ে! ব্যাধি 

ধ্যাধিবিশারদৈঃ/% তস্য বিপ্রকৃং নিদান- 

মাহ। গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহয়ং জাযতে 

দেহিনাৎ প্রবং । ফিরঙ্গিণোহতিসংসর্গাৎ 
ফিরঙসি্যাঃ প্রম্তঃ॥ ব্যাধিরাগরদ্জে 
হেষ দোযাণামত্র সংক্রদঃ। “ভবেতা 
লক্ষয়েভেষাঁৎ লক্ষণৈর্ভিষজাৎ বরঃ॥ 

ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গত ইতি বিশোর্থৎ ॥« 

রূপমাহ। ফিরক্গক্ত্িবিধে। জেয়ে। বাহা" 
ভ্যন্তরতত্তথা ৷ বহিরন্তর্ভবশ্চাপি 'তেষাং 

লিঙ্গানি চ ক্রুবে ॥ তত্র বাহাঃ ফিরপ্নঃ 

স্যাদিস্ফোটপদৃশোহল্রুক্ 1: স্ষুটিতো 
ব্রণবছেদ্যঃ স্থসাধ্যোহপি স স্মৃতঃ 

"সন্দেশ্টাভ্যন্তবঃস স্যাঢুভযোর্লক্ষ দৈরৃতঃ | 

কষউদোহভিচিরস্থায়ী কষ্টসাধ্যতমশ্চ সঃ1 
উপদ্রবান্ আহ | কার্শযৎ বলঙ্য়ো 

নাসাভঙ্গে। বহেশ্চ মন্দতা। “অস্থিশোষোণ 

ইস্থিবক্রত্বৎ ফিরঙ্গোপত্রবা অমী ৮৪ 
সাধ্যস্থাদিকমাহু। বহির্ভবে! ভবেহ সাধো! 

. নুতনো নিরুপদ্রঘঃ আত্যন্তরস্ত ক্টেন 
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মাধ্যহ আ্যাদয়মাময়ঃ ॥ বহিরন্তর্ভবো জীণঃ 

ক্ীণস্যোপত্রবৈধৃতঃ | বোধ্যো ব্যাধি- 

বসাধ্যেহিয়বিত্যুুর্দুনয়ঃ পুরা ক] অথ 

ফরন্নস্য চিকিৎসা! | - ফিরঙ্গ সংজ্ঞকং 

রোগং রমঃ কর্পুরনংজ্ঞকঃ | অবশ্য 

নাশয়েদেতদুচ্ঃ পূর্বে চিকিৎনকাঁঃ ॥ 

লিখ্যতে রূমকপূরপ্রাশনে বিধিরুতমঃ | 

অনেন বিধিনা খাদন্মুখে শোথং ন 

বিন্দতি  গোধুমচূ্ণৎ সংনীয় বিদধ্যাঁৎ 

সষ্ষষকূপিকাঁং | তন্মধ্যে নিঃক্ষিপেৎ দৃতং 

চতুর্থামিত ভিষক্ ॥ ততন্ত গুটিকাং 

কুরঘ্যাদযথা ন স্যান্্রসো। বহিঃ | ু ক্গমূর্ণং 

লবঙ্গম্য তাং বটামবধুলয়ে ॥ দর্ত- 

স্পর্শে; যথা! নস্যান্তথ! তামস্তমা গিলেৎ। 

তাদ্ুলং 'ভক্ষয়েহ পশ্চাচ্ছাকানলবণাধ 

স্তাজেত'। _শ্রমমাতপমধ্বানং বিশেষা 

স্্ীনিষেবণৎ ॥ বরূররসঃ [১ ৪ পারদ, 

উদ্ষমানঃ স্যাৎ খদিরউন্কসংমিতঃ |. 

আকারকরতশ্চাপি গ্রাহ্কহ্বদয়োন্মিতঃ ॥ 

টহত্রম়মিতৎ কৌন খলে সর্ব বি- 

নিঃক্ষিপেহ | সহমর্র্য তস্য সর্বস্য 

ু্যাৎ সপ বটার্ভিষক্ড স রোগ ভক্ষয়েত 
প্রাতরেকৈকামদ্ধুন৷ বটাৎ। য় 

লবণ ফিরঙ্গম্তস্য নশ্যাতি ॥ সপ্তশাণিকা- 

বটী॥ ২॥ পারদঃ কর্মাত্রঃ টিউন 

হিগ্রন্ধক:। তুলা অশ্বসাত্াঃভ্যতেমাং 
কুরধযাচ্, কক্লীৎ [. তস্যাঃ সপ্ত বটাঃ 

হা যেত দিনা 
সর তেন স্যাৎ ফিরা ন সংশয় * 
ধুমপ্রয়োগঃ যর ৩ পীতপু্েবনাগত্ররনৈ, 

১৯৩ 

উহ্কমিতৎ রসৎ | হস্তাভ্যাং ম্দিয়ে তাবৎ 
যাবৎ সুতো ন দৃশ্যতে | ততঃ সংস্বেদয়ে+ 

দ্বন্তাঁদেবং বাঁণরসপ্তকৎ 1 ত্যজেললবণ- 
মন্ঞ্চ ফিরঙ্গস্তেন নশ্ঠতি 0৪ | চূ্ণয়ে- 
নিম্বপত্রাণি পথ্যাঁং নিন্বাউমাধাসকাৎ । 
ধাত্রীঞ্চ তাঁবতীং রাত্রিং নিম্বযোঁড়শ- 

ভাখিকাং ॥ শাণমানমিদৎ চর্ণননীয়া- 
দভভনা সহ। ফিরঙ্গং নাঁশয়ত্যেব বাহা- 

মাভ্যন্তরহ তথা 1 ৫1" চোঁপচীনীভবং 

চর্গৎ শাগমানহ সমাক্ষিকং | ফিরস্ব্যাধি- 
নাশায় ভক্ষয়েল্লবণৎ ত্যনেৎ ॥ লবণং 

যদি বা ত্যজুং ন শরোতি তদ] জনঃ। 

সৈন্ধবং স হি ভুন্ত্রীত মধুরোপরসং হি 

তৎ 0৬ অর্ধকর্ষমিতং সৃতৎ কুরপ্টক- 

রসৈঃ সহ। খল বিসর্দয়েত্ত্র পলার্দং 
গুগ্গুনুৎ ক্ষিপেৎ ॥. তত্রার্ককরভৎ কুষ্ঠ 
ভ্রিফলাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ । অদ্ধকর্ষামিতৎ 
অর্ববহ চুর্ণযিত্বা তু নিঃক্ষিপেহ ঢ তৎ সর্ববহ 

মধুসর্পির্্যাৎ ছিপলাত্যাং পৃথক্ পৃথকৃ। 

মর্দিয়েদধ তত খাদেদ্ধকর্ষমিতহ রসহ & 

ব্রণঃ ফিরঙরোগোথত্তব্যাবশ্বাং বিন" 

শ্তি। অল্পোহপি চিরলাতোহপি প্রশা- 
ম্যতি মহাত্রণঃ ঘ এতন্তক্ষয়তঃ শোখো! 
মুখস্য চন জায়তে | বর্জয়েদজ্র লবণ- 
মেকবিংশতিবাসরান্ 7৭] ইতি ফিরঙ্গাধি- 

কারঃ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ £ 
কিরঙগরোটী (ভ্ত্রী) বোটিকাবিশেষঃ 1 পাও- 
রোটা ইতি পঁউেরুটি ইতি চ ভাষা। স] 
ভূ তানস্যাথব। খর্সুরস্য রষেন মধুরিকা- 

জ্রলেন বা নিশ্রিতাৎ গোষুমকণিকামধিক- 
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স্থুলৎ নিষ্মীয় তন্দুরপাকেন নিম্পাদিত! 

ভবতি। ইতি পাঁকরাজেশ্বরঃ | 
ফিরঙ্গিণী (ভ্ত্রী) ফিরঙ্গদেশোভ্তবনারী। বথ!। 

গন্ধরোগঃ ফিরম্বোইয়ং জাঁয়তে দেহিনাঁং 

গ্রবৎ | , ফিরঙ্গিণেইতিমংসর্গাৎ ফির- 

গ্গিণ্যাঃ প্রবঙ্গতঃ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
ফিরঙ্গী [ ন্] ( পুং) ফিরঙ্গদেশোভবপুরুষঃ। 

অস্য প্রমাণৎ পূববশকে ব্রবব্য ॥ 
ফুঃ (পুং), মন্ত্রক । তুচ্ছবাক্যং। ইতি বিশ্বঃ। 
ফুৎ ব্য অনুকরণশব্দঃ। ইতি ফুৎকারশব্দ- 

দর্শনাৎ | তুচ্ছভীষণং | ইতি কেচিৎ ॥ 

ফুকঃ (পুহ ) পক্ষী। ইতি শব্দচক্দরিক। ॥ 
ফুটঃ (ত্রি) সর্পকণা। ইতি হেমচন্দরঃ ॥ 
ফুৎ্করঃ ( পুং ) অগ্নিঃ। ইতি শব্চন্দ্রিকা ॥ 
ফুখকারঃ (পুং) ফুৎকরণৎ। ফু ইতি ফুঁকৃ 

ইতি চ ভাষা। ফুৎকারঝতি পাবকে 
আহুতিনিষেধে! যথ। অল্পে রক্ষে স- 

স্ফ্লিঙ্গে খামাবর্তে ভয়ানকে। আর্রকাষ্ঠেঃ 
সমুৎপনে ফুৎকারবতি পাবকে ॥ কৃথ্ণা- 

চ্িষি স্থছুর্গন্ধে তথা! লিহতি মেদিনী। 

আছতিৎ জুছুয়াদ্যস্ত্র ত্য নাশে! ভবেদ্- 

প্রবং ॥ ইতি তিথ্যাদিতত্বং॥ -" 
ফুতক্কৃতিঃ (তরী) ফুৎকারঃ | যথা। ক্রি 

ফুতব্লতিভীতিসন্্রমচনংকারস্কুরৎসম্তরমা। 
ইতি কাব্যচন্ড্রিকা 1 

ফুপ্ফুলঃ (পুহ ) পুপ্ফুসঃ । কোষ্ঠবিশেষঃ। 

স্ চ হৃদয়নাড়িকামংলগ্লাশয়বিশেষঃ | 
ফ্যাপ্ড়! ফুল্ক! কাপাসে ইতি চলোকে! 

২৮০৬ 

পকানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ। হৃছুগকঃ, 
ফুপৃফুসশ্চ কোট্ঠ ' ইত্যভিদীয়তে। ইতি 
মাধবকরঃ ॥ অস্থয ব্যাখ্যা | আমন্ত স্থানং 

আমাঁশয়ঃ। নাভেরদদবীং। অগ্নেঃ স্থানং 

পচ্যমানাশয়ঃ নাভিমধ্যৎ ৷ পদ্য স্থানং 

প্কাশয়ঃ নাঁভেরধঃ। মুত্রস্য স্থানং বন্তিঃ। 

রুধিরস্য স্থানং বনৃতগ্রীহানৌ। হং হৃদয়ং 

ইচ্ফুরসপাঁকমলবদ্যঃ শোণিতমলন্তজঞঃ 

উ্ুকঃ অ চান্্রদেশে ব্যবস্থিতঃ পুরীযা- 
ধানং | ফুপ্ফুসঃ হৃদয়দ্য বামপার্থে ফুপ্ 

ফুণ্ড ইতি খ্যাতঃ। ইতি বিজয়রক্ষিতঃ | 

ফুল্তিঃ (রী) ফলনং। ইতি ঘুগ্ঠবোধব্যাবরণহ। 

ফুল বিকাসে। ইতি কৰিকরক্রমঃ॥ ত্্থী। 

লদয়ান্তঃ।“বিকাদ ইহ কম জ গুতাবিতি 

্তযান্তস্য ঘণ্ডি রূপং । বিপূর্বদেনারথ' 

স্তরবাচিতয়। বিকমনমিত্য্থ;। ফুল্পতি 

মল্লীকলিকা | ইতি দুর্গাদানঃ ॥ 

কুলঃ (ভরি) বিকসিভঃ। ইত্যমরঃ | পুষ্গং | 

. ফুল ইতি ভাষা । যথা। রীগঞ্চন্যাং 

শ্রিয়ং দেবীং ফুলেঃ সংপুজয়েৎ মা 

ইতি কালিকাপুরাণং ॥ :. '[শেষঃ॥ 

ফুলকালঃ ( গুহ) শর্পবাতঃ। ইতি তরিকা ৃ 

ফুলদাম কী) ছন্দোভেদঃ। যথ1] মো গোঁ 

তো গে শরহয়তুরগৈঃ ফুল প্রমিদ্ধং। 

উদ্াহরণং যথ|। শঙবল্লোকানাং প্রকটিত 

কখনং ধ্তমালোক্য কংসং হষাচ্ছেতোছি 

ক্রিদিববসতিভিব্রোগসংজৈবিদুৎ। দুখ 

মোদেন স্থগিতদশদিশাভোগযাহূতদৎ 

যৌলে। দৈত্যারেন্যপতদনুপমৎ স্বতরোঃ 

ইতি ত্র: যথা। হ্থানান্ানাথি- | কুলদান ঃ.ইতি ছন্দোনপররী ॥ 



ফেণপঃ ২৮০৪ ফেনঃ' 

ফুল্ললোচনঃ (পুং) স্গবিশেষঃ। ইতি -শব্দ- 
চন্ত্রিক! ॥ প্রফুলনেত্েযুক্তে ত্র ৪. 

ফুল্পরীকঃ (পুহ) দেশ:- সর্প । 

ক্ষিগুনারোগাদিবৃতিং 

ফুল্লিঃ (স্ত্রী) বিকাশঃ। ইঙ্ধাতুকথনে তি" 
বন্তিউ্ ব1 ইতি অংক্ষিগুসারসূত্রাৎ ভাবে 
ইঙ্প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ ॥ 

ফেণঃ (পুং) ফেনঃ। তরলদ্রব্যোপথ্যুখিত- 

বুদ্বুদাকারবস্ত ! ফেনা ইতি ভাষ] | যখা। 

'প্য়ঃফেণনিভ| শয্যা দন্ত রুক্সপরিচ্ছদা। 

ইতি 

ইতি পুরাণং £ হিশীরঃ॥ সমুদ্রফেনা . 

ইতি ভাষা । ইত্যনরঃ ॥ তস্য মর্দন 1, 

ণাস্তন্য প্রমাণহ যথ1 1 হং সশেগোযো নদী- |" 

ংগ্রতীয়িরে ।' থা সার-' 

স্থতা মন্ত্রা অন্তরে ; 'ফেসদতা ॥ ই ৃ 
তীরে নিনদৈঃ ৬ 

মরটাকায়াং রদুনাথচক্রবর্ী 

ফেগপঃ ( পু) ুৎপাডিতফলাদিীবিষুনি- 

বিশেষঃ। যথা বৈখনিগা বালিখিল্যো- 

ডম্কুরাঃ ফেণপা বনে। ন্চাসে কুটাচকহ- 

ূ্বং বহ্ঝোদো ; হ়নিক্রিযে॥ 
ইতি 

: জ্ীভাগবতে ও ক্ষন্ধে ১২ অধ্যায়ে [ক] 

বনে- স্থিতাশ্চত্বারঃ 

অকৃষ্টপচ্যবৃত্তয়ঃ | বালিখিল্যাঃ .নবে- 

ইল্সে লন পূর্ববসঞ্িতানত্যাগিনঃ। -উড়ু-
 

শ্থরাঃ প্রাতক্ুখীয় যাং দিশং প্রথনৎ 

পশ্যান্তি তত আহতৈঃ ফলাদিভিজ্ডীবস
্তং। 

_ফপপাঃ ্বয়ৎ পতিতৈঃ ফলাদিভি- 

_ চ্জীবন্তঃ। 
+”. বহ্বোদঃ কর্টোপসর্জিনীকৃত্য জ্ানাভ্যাস- 

প্রধান্ঃ [ হুংসে| জানাভ্যাসনিষ্টঃ | 

|. তত্র বৈখানসাঃ | - 

কুটাচকঃ স্বাশ্রসধরসপ্রধানঃ 

' নিক্রিয়ঃ প্রাপ্ততত্বঃ ! এতে চ সর্ষে 

যখোত্তরৎ শ্রেষ্ঠাঃ | ' ইতি ত্কায়াং 
- ভ্রীধরস্বামী ॥ 

ফেশায়মানঃ (ব্রি) উ্থিতফেণভুঙ্ধাদিং। ফেণ 
ইব আচরতি যঃ ইতার্থে ফেণশব্দাৎু 
ঙ্যপ্রত্যয়ানভ্তরং শানপ্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ ॥ 

ফেণী (ত্ত্রী) ব্বনামখ্যাতষিকটান্সবিশেষঃ। যথা 

বটে বেশবারালবঙ্গেন ফেদীরমহ পর্পটঃ 
শিগ্বীজেন যাতি। ইতি জীরণমগ্রী ॥ 

ফেকারিণী (ত্র) তত্ত্রবিশেষঃ। যথা। উন্মত্ত- 
ভৈরব নাঁরসিংহং ডামরভৈরবং। শিবা- 

" কারং মলিন্াদ্যমধিতাঙ্গাদি যানলং ॥ 

দিদ্ধয়োগেশ্বরং তন্ত্রং যোগিনীজালমন্বরহ। 

দষ্টা সকত্যা বিধিং ফেৎকারিপীতত্্রং ধির- 
-চ্যতে॥'ইতি প্রথমন্লোকদ্য়ং ॥ ফেখ 

কারিধীতন্ত্র ইয়ং ময়োক্তা কৃত্য। সমস্তা- 
শমসারভূতা ॥ শত্রোবিনাশায় ধনায় ধর 

" মৌক্ষায় ধদ্যক্ প্রষতো নিযোজ্যা | 

"ইতি ফেতকারিণীতন্্রন্ত শেষশ্লোকঃ ॥ 

ফেকারীযঃ পেং) তন্ত্রবিশেষঃ | তত্ত্রবারাদি- 

* সংগ্রহে ফেহকারীয়ে "ইতি শাঁদনহ 

'লিখিতং ॥ 

ফেনঃ (পুং) ফেণঃ। ফেনা ইতি ভাষা। 

2. ভণ্পর্যযায়ঃ |. হিতীরঃ ২ অন্ধিকঘঃ ৩। 
ইত্যমরঃ | -হিগডিরঃ ৪ ॥ ইতি শব্দ- 

রভাঁৰলী :] সমুদ্রুকফঃ ৫ জলহানঃ ৬ 
ফেনকঃ ৭। ইতি ভ্রিকাগুশেষঃ [ স্কায়তে 

- ফেনঃ স্ফাঁয়ী ও বৃছে। নাহ্গীতি ডেনঃ নিপা" 

তনাঁৎ সলুক্-দন্তযনান্তং। ইত্যমরটাকায়াং 
ভরতঃ ॥ অন্ত দন্ত্যনান্তম্য প্রমাগান্তরং 



ফেনিকা .. 

. 'যথা। বানীরৎ গগনৎ ফেনফুনঞ্চ দ্ত্য- 

" নাশ্বিতং | .আহ্র্ণণনমিচ্ছন্তি কেচিন্- 

ুদ্ধন্যণা্বিতং ॥ ইতি ভরতমেনবিরচিতৎ 

স্থখলেখনহ £ 

ফেনকঃ (পুং)- ফেনঃ 1. ইতি ভরিকাওপের। 
পিউকবিশেষং | -অ্য গুণীঃ1 লঘুত্বং | 
রূক্ষত্বৎ। সুক্রকারিত্বং! টিচিরাযরনিহ 

গ্চ। ইতি রাজবল্লভঃ [ র 

ফেনক! (ত্র) জলপকতুলচূর্ণৎ॥ ইতি শব্দ- 
চন্ড্রিক। ॥ [ নির্ধন্টঃ ॥ 

ফেনছুগ্ধ। (ত্্ী) ছুগ্ধফেনীন্ষুপঃ । ইতি রাজ", 
ফেনলঃ (ভ্রি) ফেনবান্। ইতি সিদ্ধান্ত" 

কৌমুদী *[কৌমুদী ॥ 
ফেনবান্[ৎ] (তরি) ফেনিলঃ। 'ইতি সিদ্ধান্ত- 

ফেন্বাহী [ন্] (পুং) বন্ত্রং । ইতি শব্দনাল! | 
ফেন। ভ্ত্রী) সাতলাঙ্গুপঃ। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ॥ 
ফেনাগ্রং (ক্রী) বুদ্বুদং । ইতি হারাবলী 
ফেনাশনিঃ (পুং) ইন্দ্রঃ। ইতি শবনাল। ৪ 
ফেনিকা। (ত্র) পকানবিশেষঃ। খাজা ইতি 

ভাষা। যখা। সমিতাঁয়! সবৃাদ্যায়] বর্তী 
দীর্ঘাঃ সমাচরেহ। তান্ত সন্নিহিত দীর্ঘাঃ 
পীঠক্সোপরি ধারয়েৎ ঘ বেলয়েদূবেহেনে- 

. নৈতা। যখৈকা পর্পটী ভবেহ (ততশ্ছ,রি- 
কয়া তাস্ত মংলগ্লাষেবর বর্য়েহ ৪ ততগ্ত 

বেজয়েদূডূয়ঃ' সউকেন চ লেপয়েহ 1 

শানিচ্্ণৎ স্বৃৎ তোয়হ মিশ্রিত ঘ্টক২ 

ভবে, তাহ সংকৃত্ত তাং লোন্তীহ 

বিদধীতত পৃথক্ পৃথক ॥ পুলা বেলে 

২৮০৮ 

লোত্তীৎ যথ! স্যান্ম গুলাকৃতিঃ॥ ততন্তাং 
সথপচেদাজ্যে ভবেয়ুশ্চ পুটাঃ স্কটাঃ। ' 
স্গন্ধয়। * শর্করয়া তছুদুলনমাচরেৎ ৫ 

_পিদ্ধৈষ। ফেনিকানান্ী মঠকেন মম গুধৈং। 
ততঃ কিঞিল্লঘুরিয়ৎ বিশেষোহয়মুদাতঃ॥ 

ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ 
ফেনিলং (ব্লী) কোলিফলং ! মদনফলং। 

সফেনে ত্রি। ইতি মেদিনী 1 
ফেনিলঃ '( পুং) অরিউন্ৃক্ষ:॥ হারিঠ! ইতি 

' খ্যাতঃ 1 ইত্যমরঃ ॥ বদর ইতি 
রাজনির্ধণ্টঃ ॥ 

ফেরং (পুং) শৃখালঃ। ইতি শব্ররত্বাবলী ॥ 
ফেরগুঃ (পুং) শুগালঃ । ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ ॥ 
ফেরবঃ ( পু) শুগলঃ | ইত্যমরঃ ॥ 

রাঞ্ষমঃ। ইতি মেদিনী র্তে হিং 
ত্রি। ইতি শব্দরত্বাবলী ॥ . 

ফের; (পু) শুগৃলং। ইত্যমরঃ [1 . 
ফেল খ গত! ইতি কৰিকন্পদ্রমঃ 0 ধ অপি" 

. ফেলত প্রিফেলহঃ। ইতি দুর্গাদাগঃ॥ 
ফেলং '(্লী) ভুজমনুছ্ঝিতৎ | উচ্িউং | 

ইতিশব্ররদ্বাবলী ঘ" 
ফেলকহ পে) ভুকতসমুদ্বিতহ। ইতি অটাধরঃ 
ফেলা (তত্র) ছুজমমুছ্ষিতহ। ইতাদরঃ ৪ 
ফেলিঃ (হ্রী) উচ্ছিষ্টং ! ইতি অটাধরই ৫, 
ফেলিকা (স্ত্রী) উচ্ছিউহ | যেলাশবাৎ 

স্বার্থে ফিক্প্রতায়েন নিপা ॥ 

কেলী (তরী) দুকতনমুজ্বিতহ | ইতি পলা 
বহাবলী £ 

এ 


